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ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας:  
Aναστέλλεται η λειτουργία του Δ΄ 

Παιδικού Σταθμού λόγω κρούσματος 
στο υπαλληλικό δυναμικό

69χρονος έχασε τη ζωή του μετά 
από σύγκρουση τρακτέρ με Ι.Χ.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ: 

8:00π.μ. – 4.00 μ.μ., 
το ωράριο

 λειτουργίας
 των φαρμακείων 

Ημαθίας

7,9 εκατ. ευρώ στις περιφέρειες 
από το Υπουργείο Εσωτερικών

Τεστ από τον ΕΟΔΥ 
σε υπαλλήλους 

των Δικαστηρίων Βέροιας-1,1 εκατ. στην Κεντρική Μακεδονία

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020
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Τέλος οι ομαδικές 
προπονήσεις

Σελ. 2

Σελ. 2

Σελ. 11

Σελ. 3

Μεγάλη κίνηση χθες  
στους δρόμους και στην 

Αγορά της Βέροιας

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
Βέροιας: Δέκα χρόνια 

μετά το Βραβείο, συζητάει 
για το μέλλον με σειρά 
διαδικτυακών δράσεων 

ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 
9.30 π.μ. - 3.30 μ.μ 

το νέο ωράριο λειτουργίας 
όλων των κρεοπωλείων
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Τα αρνείστε και αυτά
κύριοι αρνητές;;;

Καλημέρα στην 1η ημέρα
λοκντάουν-έκδοση Β’! 

  Έχουν καταλάβει κάποιοι την σοβαρότητα της 
κατάστασης; Δυστυχώς οι εικόνες από τα επεισόδια 
που δημιούργησαν διαδηλωτές κατά της μάσκας 
και του λοκντάουν γύρω από τον Λ. Πύργο στη 
Θεσσαλονίκη το βράδυ της Παρασκευής, δείχνει 
ότι μάλλον ζουν σε ένα παράλληλο σύμπαν. 
  Τα νοσοκομεία και το υγειονομικό προσωπικό 
δοκιμάζονται αφού είναι στα «κόκκινα» τις 
τελευταίες ημέρες. Οι διαθέσιμες κλίνες στις 
ΜΕΘ λιγοστές κι αν ακόμη δεν νοσήσει κάποιος 
από κορωνοϊό θα κινδυνεύσει από ένα σοβαρό 
τροχαίο, εγκεφαλικό ή καρδιακό επεισόδιο, αφού 
δεν θα μπορεί να νοσηλευτεί στην εντατική. Τα 
αρνείστε και αυτά κύριοι αρνητές;;; Ακόμη κι 
αν πιστεύετε σε σενάρια συνωμοσίας, σεβαστείτε 
ότι δεν υπάρχουν κρεβάτια στα νοσοκομεία και 
θα κινδυνεύσει ο γείτονας, ο φίλος, το μέλος της 
οικογένειάς σας από ένα έμφραγμα ή μια οξεία 
σκωληκοειδίτιδα!
  Οι επαυξημένες αστυνομικές περιπολίες για 
την επιτήρηση των μέτρων και τα «βελτιωμένα» 
τσουχτερά πρόστιμα είναι τα «όπλα» κατά των 
πολιτών που θα αψηφήσουν τα περιοριστικά 
μέτρα και κατ’ επέκταση την ανθρώπινη ζωή. 
Υπομονή και δύναμη(ειδικά στους υγειονομικούς), 
καραντίνα είναι και πάλι…θα περάσει!

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Των εν Μελετινή 33 μαρτύρων,

Λαζάρου οσίου

του Σαββατοκύριακου

Τζιτζικώστας:«ΤονέοΜουσείοτηςΒεργίνας,
είναιεφάμιλλοτουΜουσείουτηςΑκρόπολης»

Ειδικές δράσεις ενίσχυσης μέσω του νέουΕ-
ΣΠΑγιατιςβιομηχανίεςτηςΚεντρικήςΜακεδονίας,
πουπλήττονται από τηνπανδημία του κορονοϊού
επεξεργάζεται ηΠεριφέρειαΚεντρικήςΜακεδονί-
αςσεσυνεργασία με τονΣύνδεσμοΒιομηχανιών
Ελλάδας,όπωςανακοίνωσεοΑπόστολοςΤζιτζικώ-
στας,στοThessalonikiSummit 2020.Η ενίσχυση
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ελεύθε-
ρων επαγγελματιώνστηνΚεντρικήΜακεδονία με
μη επιστρεπτέο κεφάλαιο κίνησης, 150 εκ. ευρώ
συνολικά, έχει ήδησυγκεντρώσει τεράστιο ενδια-
φέρον,ώστε ναμηνκλείσουνεπιχειρήσειςκαινα
μηχαθούνθέσειςεργασίας.Οκ.Τζιτζικώσταςανα-
φέρθηκεκαισταέργαπουυλοποιούνταιήολοκληρώνονται,είτεξεκινούντοαμέσωςεπόμενοδιάστημα,σεόλουςτους
τομείς.ΜεταξύτωνέργωνπουυλοποιούνταιείναικαιτονέοΜουσείοτηςΒεργίνας,είπεεκτιμώνταςότιείναι«εφάμιλλο
τουΜουσείουτηςΑκρόποληςστηνΑθήνα».

ΤεσταποτονΕΟΔΥτηνΠαρασκευή
σευπαλλήλουςτωνΔικαστηρίωνΒέροιας

Ανησυχίαπροκάλεσε η εμφάνιση δύο υπηρεσιακών αυτοκινήτων του
ΕΟΔΥστοπάρκινγκ τουΔικαστικούΜεγάρουΒέροιας τηνΠαρασκευή το
πρωί.Σύμφωναμεπληροφορίεςκατόπιναίτησηςτουδιοικητικούπροσω-
πικού τηςΕισαγγελίαςΒέροιαςπρος τονΕΟΔΥ, κλιμάκιο εστάλη για να
πραγματοποιήσειτεστστουςυπαλλήλους,μετάτηναύξησητωνκρουσμά-
τωνστηνπεριοχή.Η δειγματοληψίαπραγματοποιήθηκεστο γραφείο της
ΕισαγγελέωςΒέροιας, ενώ εκτόςαπό τους υπαλλήλους τηςΕισαγγελίας,
δειγματοληπτικάέγιναντεστκαισευπαλλήλουςτουΠρωτοδικείου.

Ο αντιδήμαρχος Στ. Ασλάνογλου ενημέρωσε 
για τις χριστουγεννιάτικες «κινήσεις»

του δήμου Βέροιας
Ενημέρωσηγια τιςΧριστουγεννιάτικες«κινήσεις» τουδήμουΒέροιαςέκανεοαντιδή-

μαρχοςΟικονομικώνΣτέλιοςΑσλάνογλουστηντηλεδιάσκεψητουδημοτικούσυμβουλίου.
Οκ.ΑσλάνογλουανέφερεότιγιατηνΧριστουγενιάτικηΓιορτήεπελέγησαν2οικονομικές
λύσεις.ΜιασειράαπόχριστουγεννιάτικαπαιχνίδιακαιτοστήσιμοτηςΧριστουγεννιάτικης
Αγοράς.Γιατηνπρώτηλύσηηοικονομικήεπιτροπήαπέσυρετηνπρότασήτηςλόγωκο-
ρωνοϊού,ενώγιατηνχριστουγεννιάτικηαγοράοαντιδήμαρχοςανέφερεότιθαετοιμαστεί
οκανονισμόςκαιεφόσονοισυνθήκεςτοεπιτρέψουνθαπροχωρήσει.Τιςκαλέςεποχέςκαι
ήτανδύσκολεςοιχριστουγεννιάτικεςγιορτέςστηΒέροια,πόσοδεμάλλοντώρα…

Σαν«BlackFriday»χθεςηΑγοράτηςΒέροιας,
μεμεγάληκίνησηκαιστουςδρόμους

Κάτισανπαραμονήεορτώνθύμιζεηχθεσινήμέρα
στο κέντρο τηςΒέροιας, αφού η κίνηση, τόσοστους
δρόμουςόσοκαιστηνΑγοράήτανμεγάλη,σεόλα τα
μαγαζιά.Προφανώςενόψειτουlockdownπουτίθεταισε
ισχύαπόσήμεραταξημερώματα,οκόσμοςέσπευσενα
κάνειταψώνιατου,ναπρομηθευτείχειμωνιάτικαρού-
χα,παπούτσιακαιείδηαπαραίτηταγιατιςανάγκεςενός
μήνασχεδόνπουθαείναικλειστότολιανεμπόριο,αλλά
καιγιαταδωράκιατωνονομαστικώνεορτώνπουείναι
αρκετέςμέσαστοΝοέμβριο.Τοόλοσκηνικόσυμπλήρω-
νανκαιοιμουσικέςτουΘεοδωράκηαπόμεγάφωναστο
εμπορικόκέντρο,στοπλαίσιο τηςδράσηςμεαναφορά
στοέργοτουΒαρλάμηγιατοΜίκη.

Μάλλονκάτισε«blackFriday»ήτανηχθεσινήΠα-
ρασκευή,που τόνωσε λίγο τηνΑγορά, σαν μια καλή
ένεση,πριντην…αναισθησία!
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69χρονος έχασε τη ζωή του μετά 
από σύγκρουση τρακτέρ με Ι.Χ.

Στις 4 Οκτωβρίου 2020, στις 7.00 π.μ. περίπου, στο 
13ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Βέροιας - Κυψέλης 
Ημαθίας, Ι.Χ.Ε. όχημα που οδηγούσε 69χρονος ημεδα-
πός, συγκρούσθηκε με πλατφόρμα γεωργικού ελκυστήρα 
που οδηγούσε 49χρονος ημεδαπός, με αποτέλεσμα 
αρχικά το τραυματισμό του 69χρονου οδηγού και την δια-
κομιδή του στο νοσοκομείο Βέροιας, όπου πρωινές ώρες  
χθες (5 Οκτωβρίου 2020) υπέκυψε στα τραύματά του.

 Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος 
διενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Βέροιας.

ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας:  Aναστέλλεται 
η λειτουργία του Δ΄ Παιδικού Σταθμού λόγω 

κρούσματος στο υπαλληλικό δυναμικό
Το ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας ενημερώνει ότι: Σύμφωνα με την υπ. αριθ. 249/4906/06-11-2020 

απόφαση του προέδρου ΚΑΠΑ, αναστέλλεται η λειτουργία του Δ΄ Παιδικού Σταθμού του ΚΑΠΑ 
Δήμου Βέροιας (Άλσος Παπάγου), από 06/11/2020 εως και την Παρασκευή 20/11/2020 λόγω 
ύπαρξης επιβεβαιωμένου θετικού κρούσματος ιού covid-19 στο υπαλληλικό δυναμικό της ως 
άνω δομής. Το παραπάνω διάστημα δε θα λειτουργήσει και το λεωφορείο που εκτελεί δρομο-
λόγια μεταφοράς των νηπίων προς τον παιδικό σταθμό και προς τον Βρεφονηπιακό σταθμό 
Ασωμάτων.

Στο χώρο του παραπάνω παιδικού σταθμού και στο λεωφορείο έχει ήδη υλοποιηθεί απο-
λύμανση η οποία θα επαναληφθεί τις επόμενες ημέρες ενώ τέθηκαν άμεσα σε εφαρμογή τα 
προβλεπόμενα πρωτόκολλα αναστολής λειτουργίας και υγειονομικού περιεχομένου.

7,9 εκατ. ευρώ στις 
περιφέρειες από το 

Υπουργείο Εσωτερικών
-1,1 εκατ. στην Κεντρική Μακεδονία

To ΥΠΕΣ με απόφαση του κατανέμει στις Περιφέρειες της Χώρας, από τον λογαριασμό που τηρείται 
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», 
συνολικό ποσό 7.890.248,51 ευρώ, ως ενδεκάτη (ΙΑ΄) τακτική επιχορήγηση έτους 2020, προς κάλυψη 
λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την καταβολή 
αντιμισθίας στα αιρετά όργανά τους, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα.

 
Τα ποσά, θα αποδοθούν στις δικαιούχους Περιφέρειες, με χρηματική εντολή του Υπουργείου προς το 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Διευκρινίσεις για το νέο πλαίσιο μέτρων που τίθενται σε ισχύ 
από σήμερα Σάββατο, έδωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας 
και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς.

 Αναφερόμενος στις μετακινήσεις, απηύθυνε έκκληση για λελο-
γισμένη χρήση της κατ ‘εξαίρεση μετακίνησης και  ειδικά ισχυρή 
σύσταση να αποφεύγονται οι βραδινές μετακινήσεις αν δεν είναι α-
πολύτως αναγκαίες. Προειδοποίησε δε για «σαρωτικούς ελέγχους» 
και είπε ότι «τα πρόστιμα έχουν διπλασιαστεί».

«Κατά τις βραδινές ώρες συνιστούμε στους πολίτες να μετακι-
νούνται μόνο αν είναι  απολύτως απαραίτητο, οι έλεγχοι θα είναι 
σαρωτικοί» τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς, ενώ επισήμανε ότι  για  τη μετα-
κίνηση των εργαζομένων είναι απαραίτητη η βεβαίωση από το πλη-
ροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και μόνο όταν δεν είναι εφικτό μπορεί 
να συμπληρωθεί από το forma.gov. gr.    

Πλέον για κάθε παράβαση για μη χρήση μάσκας και μετακίνηση 
που δεν δικαιολογείται  το διοικητικό πρόστιμο είναι 300 ευρώ, για 
εργοδότη που θα δώσει ψευδή δήλωση για μετακίνηση προβλέπε-
ται διοικητικό πρόστιμο 500 ευρώ, σε επιχειρήσεις που λειτουργούν 
κατά παράβαση ενώ υποχρεούνται σε αναστολή λειτουργίας το 
προβλεπόμενο πρόστιμο είναι 5.000 ευρώ ενώ για τα φυσικά πρό-
σωπα που είναι υπεύθυνα για αυτές τις επιχειρήσεις το πρόστιμο 
είναι 3.000 ευρώ.

Μ. Χρυσοχοΐδης: Παρούσα «μέρα και νύχτα» η Αστυνομία
Μήνυμα ότι η αστυνομία θα είναι παρούσα «μέρα και νύχτα» και 

οι έλεγχοι θα είναι σαρωτικοί για την εφαρμογή των μέτρων που θα 
ισχύσουν από τις 6 το πρωί του Σαββάτου και μέχρι τις 30 Νοεμ-
βρίου στα πλαίσια του γενικού lockdown έστειλε ο υπουργός Προ-
στασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μετά από τηλεδιάσκεψη 
στο Μέγαρο Μαξίμου. 

Παράλληλα ο κ. Χρυσοχοΐδης απηύθυνε έκκληση σε όλους «μη 
συγκεντρώνεστε τα βράδια σε διάφορα σημεία. Μη συγκεντρώνεστε 
πολλοί άνθρωποι στα σπίτια. Ουσιαστικά έτσι εξυπηρετούμε τη διά-

δοση» προειδοποιώντας 
ότι «θα υπάρξουν σαρω-
τικοί έλεγχοι αυστηροί 
έλεγχοι παρουσία εισαγ-
γελέων, έτσι ώστε να 
αποτραπούν φαινόμενα 
που παρατηρήθηκαν 
στο παρελθόν και δημι-
ούργησαν τόσο μεγάλη 
ζημιά».

Ξεκαθάρισε, τέλος, ό-
τι θα γίνονται αυστηροί 
έλεγχοι στα διόδια όλης 
της χώρας, για αυτούς 
που θα επιστρέψουν 
μετά την έξοδο των τε-
λευταίων ημερών υπεν-
θυμίζοντας ότι επιτρέπε-
ται η επιστροφή μετά το 
Σάββατο το πρωί, μόνο 
σε εκείνους που έχουν 
μόνιμη κατοικία στον τό-
πο επιστροφής τους.

Στο δρόμο οι Αστυνομικοί, με επαυξημένες περιπολίες
 και ελέγχους και στην Ημαθία

Με σχέδιο δράσης ξεκινά από σήμερα και η Αστυνομική Διεύθυν-
ση Ημαθίας την επιτήρηση των μέτρων κατά της εξάπλωσης του 
κορωνοϊού και τους συνεχείς ελέγχους. Ήδη από σήμερα Σάββατο 
7 Νοεμβρίου μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου που θα διαρκέσει το λο-
κντάουν έχουν ανασταλεί όλες οι άδειες του αστυνομικού προσω-
πικού και η δύναμη σύσσωμη είναι στην διάθεση της υπηρεσίας για 
να βγει στο δρόμο.  

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες που λάβαμε από την Αστυ-
νομική Διεύθυνση,  το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει επαυξημένες 
περιπολίες στην πόλη για τον έλεγχο της κίνησης πεζών και αυτο-
κινήτων(οδηγών και επιβαινόντων), αφού με το κλείσιμο των κατα-
στημάτων οι έλεγχοι θα επικεντρωθούν κυρίως σε αυτό το πεδίο, 
αλλά παράλληλα και την αστυνόμευση των αστικών περιοχών για 
την αποφυγή διαρρήξεων στις κλειστές επιχειρήσεις. Θα υπάρχουν 
τέσσερα σταθερά σημεία ελέγχου σε βασικούς οδικούς άξονες της 
περιοχής, ενώ παράλληλα θα επιχειρούν και μεταφερόμενα έκτακτα 
συνεργεία ανάλογα με τις ανάγκες που θα ανακύπτουν.   

Σαρωτικοί έλεγχοι και διπλασιασμός προστίμων 
για «παράνομες» και άσκοπες μετακινήσεις

-Ιδιαίτερες συστάσεις για αποφυγή κυκλοφορίας τις βραδινές ώρες
-Αναστολή αδειών και επαυξημένες περιπολίες αστυνομικών και στην Ημαθία



Γράφει ο 
Παναγιώτης 
Παπαδόπουλος
Φιλόλογος

   Πριν αναφερθούμε  
στα γεγονότα του πραξι-
κοπήματος της 15 Ιουλίου 
1974 που προετοίμασε  
στη συνέχεια  στην  ει-
σβολή των Τούρκων στην 
Κύπρο πέντε  μέρες αργό-

τερα, θα μιλήσουμε για το σχηματισμό πολιτικής 
κυβέρνησης με πρωθυπουργό τον οικονομολόγο και 
αρχηγό των «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ »Σπύρο Μαρκεζίνη 
η οποία ορκίστηκε στις 8 Οκτωβρίου 1973. Ήταν ένα 
πείραμα φιλελευθερωποίησης του καθεστώτος  που 
προσπαθούσε ο Γεώργιος Παπαδόπουλος με την 
ιδιότητά του Προέδρου της Δημοκρατίας. Από την 
κυβέρνηση αυτήν θα προκύψει η νέα έκφραση του 
στρατιωτικού πραξικοπήματος της 25ης Νοεμβρίου 
υπό τον μοιραίο αξιωματικό ταξίαρχο Ιωαννίδη και  θα 
ξεκινήσει η Κυπριακή τραγωδία. Μέσα από αυτή θα 
προκύψει η ολέθρια απόφαση της δολοφονικής από-
πειρας του Μακαρίου για να νομιμοποιήσει η Τουρκία 
την εισβολή της. Σε αυτό τον τόπο πάντα υπάρχουν 
οι μοιραίοι Εφιάλτες, που το πατριωτικό τους συναί-
σθημα πολλές φορές αποδεικνέται αναξιόπιστο και 
καταστροφικό.

     Η Κυβέρνηση Μαρκεζίνη ήταν μια απόφαση 
που δεν ικανοποιούσε τις φιλοδοξίες κάποιων στρατι-
ωτικών που δεν συμφιλιώθηκαν με την ιδέα, ότι η πο-
λιτική εξουσία δεν είναι η αποστολή που τους ανάθε-
σε η πατρίδα, παρά η άμυνα του κράτους μέσα στους 
. Άνθρωποι του χώρου των αξιωματικών αναζητούσαν 
τρόπους ανατροπής της  έναρξης της μεταπολίτευ-
σης. Ο δικτάτορας  Γεώργιος Παπαδόπουλος είχε 
εκλεγεί  με βάση το Σύνταγμα  που είχε ψηφιστεί  στα 
πλαίσια του σχεδίου φιλελευθεροποίησης του στρατι-
ωτικού καθεστώτος  με αλλαγή του πολιτεύματος σε 
Προεδρική  Δημοκρατία. Βασικός σκοπός του ήταν η 
διεξαγωγή ελεύθερων εκλογών στην κατάλληλη ώρα  
και την επιστροφή  στο κοινοβουλευτικό καθεστώς, 
Πίστευε ότι αυτό μόνο με τη συνεννόηση με τους 
αρχηγούς των, προ της χούντας , πολιτικών κομμά-
των θα το επιτύγχανε αλλά δεν βρήκε ανταπόκριση.  
Στο πρόσωπο του Σπύρου Μαρκεζίνη, αρχηγού του 
κόμματος των Προοδευτικών βρήκε τον άνθρωπο 
που δέχτηκε να αναλάβει την Πρωθυπουργία και με 
την κυβ΄ρνηση να οδηγήσει μέσα από ένα δύσκολο 
δρόμο, τη χώρα σε εκλογές και στην ομαλοποίηση της 
κατάστασης.                  

«Ο Μαρκεζίνης πίστευε ότι αξίζει να δοκιμάσει 
όπως αναμειχθεί ενεργώς έστω και με τον Πρόεδρο 
Παπαδόπουλο.»  Στις 8 Οκτωβρίου 1973 Θα ορκιστεί 
η κυβέρνηση Μαρκεζίνη.Την  Κυβέρνηση εκείνη ο 
συγγραφέας την αποκάλεσε «δοτή» και είναι γνωστό 
ότι ο ίδιος εισήγαγε στη γλώσσα της πολιτικής και 
τους όρους, «Λήθη,Συμβόλαιο Θεσσαλονίκης, Ανα-
πληρωτής Υπουργός.» Το κυβερνητικό σχήμα ήταν 
προσωρινό. Είχε συμφωνηθεί ότι θα ακολουθούσε, 

το συντομότερο δυνατό , ανασχηματισμός και το νέο 
σχήμα θα αποτελείτο, πλην του Υπουργού Εθνικής 
Άμυνας και Δημοσίας Τάξεως από πρόσωπα της επι-
λογής του πρωθυπουργού.                      

 Ο Μαρκεζίνης  ανέλαβε τα καθήκοντα  του προ-
έδρου της κυβέρνησης στηριγμένος στις υποσχέσεις 
στήριξης που έλαβε από τον Παπαδόπουλο. Άρχισε 
αμέσως τις διαβουλεύσεις και τις συνομιλίες με τους 
πολιτικούς αρχηγούς προκειμένου να τους πείσει 
να πάρουν μέρος στις εκλογές. Πολλοί από τους 
πολιτικούς της ΕΡΕ και της ΕΚ με τους οποίους είχε 
τηλεφωνική επικοινωνία  έβλεπαν με ενδιαφέρον την 
πρόσκληση του Παρκεζίνη.  Ο Γεώργιος Ράλλης μάλι-
στα  σε άρθρο του στη «Βραδυνή» αρχές Νοεμβρίου 
1973, διετύπωσε την άποψη ότι «κακώς οι πολιτικοί 
εναντιώνονται εις την πολιτική Μαρκεζίνη και ρίπτουν 
από τούδε το σύνθημα της αποχής. Τουναντίον ο 
πολιτικός κόσμος θα πρέπει να συνεννοηθεί να προ-
ετοιμασθεί για εκλογές …» Γράφει  οΜαρκεζίνης στο 
βιβλίο του : «Ετηλεφώνησα στον Κανελλόπουλο στις 
16  Οκτωβρίου μια εβδομάδα μετά την ορκωμοσία 
μου.Γνώριζα ότι δεν εσυμερίζοντο τις ιδέες μου περί 
ομαλής εξελίξεως ακόμη δε περισσότερο δεν ενέκρινε 
την πολιτικήν της ¨γέφυρας»του Αβέρωφ.» Μετά τι 19 
Οκτωβρίου του απέστειλε επιστολή με την οποία τον 
ενημέρωνε ότι επέμενε στις απόψεις του.

  « Χαρακτηριστική της αντιλήψεως περί της συμ-
μετοχής του πολιτικού κόσμου  είναι η επιστολή του 
Νικόλαου Μομφεράτου (ο οποίος θα συμμετάσχει 
στην κυβέρνηση) προς τον Κ. Καραμανλή με ημε-
ρομηνία 7 Νοεμβρίου 1973. «(...)νομίζω ότι η λύσις 
Μαρκεζίνη επιβάλλεται να υποστηριχθεί, διότι απο-
τελεί βήμα προόδου προς την κατεύθυνσιν της δημι-
ουργίας συνθηκών ομαλότερων (...) Δρομολογείται η 
επαναλειτουργία πολιτικού βίου. Αι εκλογαί αποτελούν 
μεγάλην ευκαιρίαν. Δεν θα πρέπει να χαθεί από πά-
θη, πείσματα, προσωπικάς αντιθέσεις ή απωθημένας 
καταστάσεις που κατέχουν τον πολιτικόν κόσμον. 
Βεβαίως όταν λέγω «Ευκαιρίαν» δεν εννοώ ότι ο πο-
λιτικός κόσμος θα επανέλθει κυρίαρχος του δημόσιου 
βίου. Άλλωστε δεν θα έπρεπε να είναι και αυτή η επι-
δίωξίς του.» Τραγικό λάθος για την τύχη της χώρας η 
άρνηση των πολιτικών αρχηγών στην πρόσκληση του 
Μαρκεζίνη. Μεγάλη η ευθύνη τους.

 Δυστυχώς το πείραμα Μαρκεζίνη δεν ολοκληρώ-
θηκε. Άλλοι παράγοντες εξωγενείς επηρέασαν τις 
εξελίξεις με αποτέλεσμα να διακοπεί η ομαλοποίηση 
του τόπου. Τα φοιτητικά κινήματα που ξεκίνησαν με 
αίτημα τις ελεύθερες εκλογές αναβαθμίστηκαν και 
αποτέλεσαν την αιχμή του δόρατος του ελληνικού λα-
ού. Οι φοιτητές της Νομικής Σχολής τον Φεβρουάριο 
1973 ήταν το έναυσμα. Είχα την τύχη την ημέρα εκεί-
νη να μεταβώ στη Φιλοσοφική Σχολή και να μείνω έκ-
πληκτος όταν από την ταράτσα του κτηρίου μετέδιδαν 
αντιδικτατορικά συνθήματα. Η δάδα θα μεταφέρει το 
φως της ελεύθερης έκφρασης στο Πολυτεχνείο. Εκεί 
αναμετρήθηκαν οι φοιτητές με την ιστορία.

Βιβλιογραφία:
1.Σπύρος Μαρκεζίνης. «Σύγχρονη Πολιτική Ιστο-

ρία της Ελλάδος.» τ.3ος 1952-1975 σελ.180…
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Διαδικτυακά για το
 Χαμόγελο των παιδιών

 Σε Διαδικτυακή εκπομπή με-
τατρέπει «Το Χαμόγελο του Παι-
διού», την προγραμματισμένη, για 
την Δευτέρα 9 Νοέμβριου 2020 στις 
6.30 μ.μ. επετειακή εκδήλωση των 
25 χρόνων του Οργανισμού, με αί-
σθημα ευθύνης και σεβασμού στις 
κρίσιμες στιγμές που διανύει η χώ-
ρα μας.  Η μέρα αυτή, σηματοδοτεί 
τη δημιουργία του Οργανισμού «Το 
Χαμόγελο του Παιδιού» από τον 
10χρονο ιδρυτή της Ανδρέα.

 Στο studio του YOUSMILE 
(https://www.youtube.com/user/
smileofthechild/live)   θα βρίσκεται o Πρόεδρος του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παι-
διού», Κώστας Γιαννόπουλος.

 Ακόμη και σε αντίξοες συνθήκες, ο Οργανισμός μεταφέρει το μήνυμα του μικρού μας 
ιδρυτή για το Χαμόγελο κάθε παιδιού.

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΠΥΡΟΥ 
ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ-ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΓΕΡΣΕΙΣ- 

ΟΙ ΑΠΟΤΥΧΙΕΣ ΕΓΙΝΑΝ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ

Του ιερέως 
Παναγιώτου 
Σ. Χαλκιά

Συχνά, φίλοι ανα-
γνώστες, ακούμε να 
γίνεται λόγος για τις 
παραδόσεις μας και 
για την ανάγκη να μεί-
νουμε πιστοί σ’ αυτές. 
Τέτοια λόγια ακούμε 
σε πανηγυρικούς, σε 

δεξιώσεις, σε λαογραφικές συγκεντρώσεις, σε 
κηρύγματα.

Οι πνευματικές και πολιτικές αρχές του 
τόπου μας, δεν αφήνουν ευκαιρία που να μην 
επικαλεσθούν, ιδιαίτερα για το φρονηματισμό 
των νέων μας, τις θρησκευτικές και εθνικές 
μας παραδόσεις. Τις πιο πολλές φορές, ό-
μως, ο τρόπος αυτός αγγίζει τα όρια της κα-
πηλείας, όταν αυτοί που κάνουν τις όμορφες 
αυτές διακηρύξεις, σπάνια προσπαθούν να 
προσφερθούν ως υποδείγματα συνέπειας και 
ως πρόσωπα που σέβονται και στον ιδιωτικό 
και στο δημόσιο βίο τους, τις παραδόσεις της 
θρησκείας και της πατρίδας μας. Έτσι, τα ω-
ραία τους λόγια πέφτουν, συνήθως στο κενό 
και αφήνουν μόνο εφήμερες εντυπώσεις καλ-
λιέπειας. Οι νέοι μας, μένουν αδιάφοροι και 
μη γνωρίζοντας τι είναι η παράδοση, πέφτουν 
σε τρόπους ζωής αντιπαραδοσιακούς.

Ακόμα, γίνεται και ένα άλλο σοβαρό λάθος. 
Δεν έχουμε καταλάβει, οι περισσότεροι, ακό-
μη τι είναι αυτό που λέμε παράδοση. Δεν μας 
το εξήγησαν και μας άφησαν ο καθένας μας 
να διαμορφώσει γι’ αυτήν μια προσωπική του 
άποψη.

Συνήθως, έχουμε την εντύπωση πως η 
Παράδοση είναι στενά δεμένη με το παρελ-
θόν, είναι δηλαδή κάτι το παλιό, το σκουρια-
σμένο, το «ντεμοντέ».

Έτσι, οι νέοι μας κυρίως, αρέσκονται να 
φέρονται, να ντύνονται, να μιλάνε και να σκέ-
πτονται μοντέρνα. Νιώθουν κάτι να τους α-
πωθεί από την Παράδοση, μια και θα κινδύ-
νευαν να χαρακτηρισθούν καθυστερημένοι, 
αν έδειχναν πως τη συμπαθούν.

Η αντίληψη αυτή είναι λανθασμένη πέρα 
για πέρα. Γιατί τα στοιχεία της  Παράδοσης, 
που είναι μια αλυσίδα που αρχίζει από το πα-
ρελθόν, φθάνουν μέχρι σήμερα στην εποχή 
μας, ανανεωμένα, με νέες μορφές, με νέες 
προοπτικές και μπορούν να προσαρμοσθούν 
στις σημερινές συνθήκες.

Ένας διάσημος σύγχρονος Γάλλος θεολό-
γος και κληρικός, λέει: «Είμαι ένας άνθρωπος 
της Παράδοσης, μέσα στην αλλαγή. Η Πα-

ράδοση είναι εντελώς άλλο πράγμα από μια 
μηχανική και επαναληπτική κατάφαση του πα-
ρελθόντος. Είναι η ενεργητική παρουσία μιας 
αρχής σ’ όλο το μάκρος της ιστορίας της».

Αυτό σημαίνει πως στην Παράδοση δεν 
έχουμε το στατικό στοιχείο που ευνοεί την 
μουμιοποίηση. Αντίθετα, έχουμε το δυναμικό 
στοιχείο, που παίρνοντας το υλικό από το 
παρελθόν, έχει τη δύναμη να κτίζει νέους οικι-
σμούς, νέες μορφές, που βοηθάνε το σύγχρο-
νο άνθρωπο στην επιβίωσή του. Αυτό, ακόμα, 
σημαίνει πως οι θρησκευτικές και εθνικές μας 
παραδόσεις είναι ζωντανές, δεν είναι νεκρές. 
Δεν ζητάμε να αναθέσουμε στους νέους μας 
το ρόλο του νεκροθάφτη. Ζητάμε να γίνουν οι 
φορείς αυτής της ζωντανής Παράδοσης, που 
μεταφέρεται μέσα στους αιώνες ως πολύτιμο 
κεφάλαιο αυτοσυνειδησίας μέσα στο χώρο και 
στο χρόνο. Λαοί που δεν έχουν Παράδοση, 
δεν έχουν ζωή. Είναι καταδικασμένοι σε μαρα-
σμό και θάνατο.

Οι αρχαίοι Έλληνες μας δίδαξαν την προ-
σήλωσή τους στις παραδόσεις, ιδίως τις θρη-
σκευτικές. Είναι γνωστό ότι η αρχαία πόλη, 
δηλαδή η δημοκρατία, ήταν θεμελιωμένη πά-
νω στις μορφές των Θεών. Και όταν μια πόλη 
ίδρυε μία άλλη θυγατέρα της, τα ιερά ήταν τα 
βάθρα πάνω στα οποία θεμελιωνόταν η νέα 
πολιτεία. Γιατί ο πολιτικός βίος ήταν συγχρό-
νως και έκφραση λατρείας του πολίτη προς 
τους Θεούς.

Η αντίληψη αυτή με παραλλαγές βρίσκεται 
σ’ όλο το διάβα του ιστορικού μας βίου και 
φθάνει μέχρι τις μέρες μας, σαν ένα μήνυμα 
για όσους ενδιαφέρονται για την επιβίωσή 
μας. Ας λένε μερικοί πως θα σωθούν με την 
τεχνολογία και τις ανέσεις τους πολιτισμού. 
Μια βαθιά κρίση που μαστίζει σήμερα τον 
πολιτισμό μας αυτόν, είναι ενδεικτική της α-
στοχίας τους. Και αν έγκαιρα δεν αλλάξουμε 
πορεία η καταστροφή είναι κοντά. Μόνο αν 
ο άνθρωπος καταλάβει το λάθος του και επι-
στρέψει στις παραδοσιακές μορφές ζωής του, 
θα μπορέσει να εξασφαλίσει την ευτυχία του.

Ιδιαίτερα εμείς οι Έλληνες έχουμε κεφάλαιο 
μεγάλο στη διάθεσή μας από τον υπέροχο 
πλούτο της Παράδοσής μας και που το αγνο-
ούμε σ’ όλες του τις πλευρές.

Στοιχεία θρησκευτικά, λαογραφικά, τεχνο-
λογικά, αρχιτεκτονικά, συνεταιριστικά και άλ-
λα, συνιστούν σ’ όλο το πλάτος και το μήκος 
και βάθος την έννοια της Παράδοσής μας, 
που σαν τα μάθουμε θα εκπλαγούμε για την 
πληρότητά τους και για τη δυνατότητά τους να 
μας προσφέρουν ό,τι αληθινά έχουμε ανάγκη, 
για να ζήσουμε σαν άνθρωποι μέσα στις σύγ-
χρονες Βαβυλώνες των πόλεών μας.

Θα καταλάβουμε 
το λάθος μας;



Να ξεκινήσουν ταχύ-
τατα οι πληρωμές στα 
Σχέδια Βελτίωσης, πέραν 
της προκαταβολής, ζήτη-
σε ο Αν. Γεν. Γραμματέας 
ΚΟ της ΝΔ και Βουλευ-
τής Ημαθίας κ. Λάζαρος 
Τσαβδαρίδης από τον Υ-
φυπουργό Αγροτικής Α-
νάπτυξης και Τροφίμων 
κ. Κώστα Σκρέκα σε χθε-
σινή τους σημερινή τους 
συνάντηση στο Υπουρ-
γείο.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. 
Τσαβδαρίδης υπογράμ-
μισε την ανάγκη να αρχί-
σουν οι πληρωμές, έως 
50% της συνολικής δημό-
σιας δαπάνης,  χωρίς την 
απαιτούμενη διενέργεια 
επιτόπιου ελέγχου.

Δεδομένης της ολο-
κλήρωσης του σταδίου 
των διοικητικών ελέγχων, 
ζήτησε την άρση των 
γραφειοκρατικών εμπο-
δίων, τα οποία δυστυχώς μεγεθύνονται λόγω 
των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώ-
πιση της πανδημίας, καθώς η επιβολή τους 
καθιστά δύσκολες τις μετακινήσεις και κατ’ 
επέκταση και τους επιτόπιους ελέγχους και τις 
αυτοψίες από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Αναλυτικά οι προτάσεις του Βουλευτή:
1.       Η έγκριση της πληρωμής να γίνεται 

χωρίς την υποχρέωση της επιτόπιάς επίσκε-
ψης, εφόσον ο δικαιούχος αιτηθεί ποσό μέχρι 
το 50% της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης.

2.       Η επαλήθευση να γίνεται σε μελλο-

ντική επιτόπια επίσκεψη είτε μετά από αίτημα 
πληρωμής με το οποίο θα γίνεται υπέρβαση 
του 50%  είτε με το πέρας 3μήνου από την 
άρση των περιοριστικών μέ-
τρων.

3.       Απλοποίηση του συ-
νόλου των διαδικασιών που 
αφορούν τις πληρωμές.

Ο κ. Σκρέκας επισήμανε 
ότι οι εν λόγω προτάσεις συμ-
φωνούν με τις προθέσεις της 
ηγεσίας του Υπουργείου Α-
γροτικής Ανάπτυξης, καθώς 

συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη του 
πρωτογενούς τομέα, στηρίζοντας τις επενδύ-
σεις που έγιναν προς την κατεύθυνση αυτήν.
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Από Δευτέρα, 
9.30 π.μ. - 3.30 μ.μ 

το νέο ωράριο
 λειτουργίας όλων 
των κρεοπωλείων 

Αλλάζει από Δευτέρα το ωράριο λειτουργίας όλων των κρεο-
πωλείων (μέλη και μη μέλη της Συντεχνίας Κρεοπωλών Βέροιας) 
λόγω των νέων μέτρων που ισχύουν από σήμερα στο πλαίσιο 
του lockdown σε όλη τη χώρα για την περιορισμό διασποράς του 
κορονοϊού.

Έτσι, όλα τα κρεοπωλεία της περιοχής Βέροιας από την Δευ-
τέρα 9 Νοεμβρίου θα είναι ανοιχτά από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 
3.30 το μεσημέρι.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ
 ΣΥΛΛΟΓΟΣ: 

8:00π.μ. – 4.00 μ.μ., 
το ωράριο λειτουργίας των 

φαρμακείων Ημαθίας
 Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ημαθίας ενημερώνει ότι 

για την προστασία της δημόσιας υγείας και των μελών του, 
το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων που ανήκουν σε 
όλες τις περιοχές της Ημαθίας μετασχηματίζεται σε συνε-
χές από Τρίτη 10/11 και για όσο διάστημα θα διαρκέσει η 
απαγόρευση κυκλοφορίας. Το υποχρεωτικό ωράριο ορίζε-
ται από Δευτέρα έως Παρασκευή από 08:00π.μ. έως 16:00 
μ.μ.. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών θα αυξη-
θούν τα εφημερεύοντα φαρμακεία. 

ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟ ΝΕΡΟ…
Μην καταστρέφετε τη μνήμη σας! Μη!
Στις 6.30 .όταν ξυπνάτε και 
πετάτε απ` το παράθυρο όλα
 τα προηγούμενα  ΕΑΝ ...

Η Ιστορία αναζητά ημερομηνίες που κάηκαν 
στις πυρκαγιές. 
και η φιλαρμονική παιανίζει τον ύμνο 
της εξημερώσεως των δίποδων!!!

-Είναι κανείς εδώ;
-Εγώ… εγώ είμαι φωνάζω καθώς θυμάμαι 
τον Εαυτό μου.
Τον εαυτό μου ξεχασμένο σε ανώφελες 
ημερομηνίες και 
πολυάριθμες καθημερινότητες,
που παλιότερα ήταν εξώπορτες του Χρόνου 
και 
και ταξίδευαν, 
προς τον «πληθυντικό» του απείρου, 
συντροφιά με την Ιστορία και 
τα προσφιλή λάθη των Εθνών!
 
Ξανθοί ερωτιδείς στα κάδρα του σπιτιού. 
Εποπτεύουν ώρες της λήθης όπου . 
Πρωταγωνιστούν οι λέξεις….περίπου,
είναι πιθανόν, 
ποιος θα το λεγε και μερικές του φυτολογίου. 
Φλισκούνι, φλοίσβος, φλόκος, ευκάλυπτος, 
γαζία…
Το κακό είναι που οι στάμνες αδιαφορούν,
και οι βρύσες «ξελαρυγγίζονται» άδικα.
 
….Από το ραδιόφωνο ακούγονται «Πανικόβλητα 
Τραγούδια».
Οι  πλατείες είναι γεμάτες. Στο ραδιόφωνο
….Από τα γλυκά σου μάτια τρέχει αθάνατο νερό…

Καλά τόπα! 
Άδικα «ξελαρυγγίζονται» οι βρύσες.
Όλοι, το Αθάνατο Νερό που πίνει 
ο Δίας ζηλεύουν. 

Γιάννης Ναζλίδης

Λάζαρος Τσαβδαρίδης: Να πληρωθεί 
το 50% των Σχεδίων Βελτίωσης, 

πέραν της προκαταβολής



Αγαπητοί μας φίλοι 
και φίλες, παρ’όλες τις α-
ντίξοες συνθήκες ο Όμι-
λος προστασίας παιδιού 
συνέχισε και θα εξακο-
λουθήσει να στηρίζει τις 
οικογένειες που έχουν α-
νάγκη την συνδρομή μας. 
Η μηνιαία διανομή τρο-
φίμων στους ωφελούμε-
νους πραγματοποιήθηκε 
τηρώντας ευλαβικά όλα 
τα μετρα προστασίας και 
ευελπιστούμε οτι αρχές Δεκεμβρίου, με την άρση των μέτρων, θα 
μπορέσουμε να συνεχίσουμε απρόσκοπτα το έργο μας.

Σ’αυτό το σημείο θα θέλαμε να τονίσουμε και να υπενθυμίσου-
με την δική σας σημαντική συμβολή στην προσπάθεια μας για την 
προάσπιση μιας καλύτερης ποιότητας ζωής για όλα τα παιδιά της 
πόλης μας που έχουν ανάγκη την συμπαράσταση όλων μας. 

Κάθε ευγενική χορηγία ή δωρεά συμπολιτών και επιχειρημα-
τιών της τοπικής μας κοινωνίας ακόμη και η ετήσια συνδρομή σας 
με το συμβολικό ποσό των 10 Ευρώ, αποτελεί σημαντική ευεργε-
σία προς τα ευάλωτα παιδιά και τις οικογένειες τους και μας δίνει 
το κουράγιο να συνεχίσουμε την εθελοντική μας εργασία.

Σας ευχαριστούμε 
Το Δ.Σ.
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ΓΡΑΦΕΙΟ  ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΒΕΡΟΙΑΣ 

Σας  ενημερώνουμε,ότι λειτουργεί γραφείο  στο 
υπόγειο της Δημοτικής Αγοράς (Γ.Γενηματάς),για 
τις ανάγκες του Αδελφάτου Γηροκομείου 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 ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ, 
Αρ.Λογ.:830 00 2001 000070 , ΙΒΑΝ: GR80 0140 
8300 8300 0200 1000 070.

   Οι δωρεές και οι χορηγίες για το Γηροκομείο 
Βέροιας  , εκπίπτουν από την Εφορία.  

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 

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

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

Προσωρινή αναστολή 
λειτουργίας του 

Ομίλου Προστασίας 
Παιδιού Βέροιας

Το Δ.Σ. του Ομίλου  προστασίας παιδιού Βέροιας εναρμο-
νισμένο με την εφαρμογή του πρωτοκόλλου των υγειονομικών 
μέτρων περιορισμού της πολιτείας κατά της διασποράς του 
COVID19, αποφασίζει την μέχρι 30 Νοεμβρίου προσωρινή ανα-
στολή λειτουργίας του γραφείου του. 

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ
Οι συνθήκες που ζούμε με αναγκάζουν να 

χαιρετίσω τη φίλη, τη φιλάνθρωπο, την επιστή-
μονα Ειρήνη Γεωργιάδου μέσα από αυτές τις 
λίγες γραμμές.

Η Ειρήνη ήταν ίσως ο πιο δοτικός άνθρωπος 
που συνάντησα, ένας άνθρωπος που ποτέ 
δεν τσιγκουνεύτηκε τίποτε, που κυρίως δεν 
τσιγκουνεύτηκε ποτέ το συναίσθημα και το χα-
μόγελο.

Θα κρατώ στην καρδιά μου τις γλυκές ανα-
μνήσεις της νιότης μας.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά της, 
στα παιδιά και στα εγγόνια της.

Καλό Παράδεισο Ειρήνη.
Αναστασία Θεμελή

«Αγιολογία και ζωή»: 
Νέα σειρά διαδικτυακών 

εκπομπών 
της Ιεράς Μητροπόλεως

Όμιλος Προστασίας 
Παιδιού Βέροιας

Ευχαριστήριο



Η υποχρεωτική καραντίνα που θα εφαρμο-
στεί από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου σε όλη τη 
χώρα υποχρεώνει τους ξένους εθελοντές κτη-
νίατρους να διακόψουν πρόωρα το πρόγραμ-
μα των εθελοντικών στειρώσεων αδέσποτων 
ζώων συντροφιάς στο Δήμο Βέροιας, προ-
κειμένου να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

 Όπως ενημερώνει ο Αντιδήμαρχος Αγρο-
τικής Ανάπτυξης, Άρδευσης, Αγροτικής Ο-
δοποιίας,Ποιότητας Ζωής και Κ.Ε.Π. κ. Η-
λίας Τσιφλίδης, ο αρχικός σχεδιασμός του 
προγράμματος ήταν να διαρκέσει έως τις 12 
Νοεμβρίου, όμως οι λόγω των εξελίξεων δια-
κόπηκε. Στόχο αποτελεί η συνέχιση του κατά 
τη διάρκεια της Άνοιξης εφόσον οι εξελίξεις το 
επιτρέψουν.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από τις 31-
10-2020 έως τις 5-11-2020, στο Δημοτικό 

Κτηνιατρείο του Δήμου Βέροιας, σε συνερ-
γασία με τη γερμανική φιλοζωική οργάνωση 
Tierinsel Umut Evi e.V. και τα συνεργαζόμενα 
τοπικά φιλοζωικά σωματεία.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του στειρώ-
θηκαν 91 αδέσποτα σκυλιά και 56 αδέσποτες 
γάτες, έχοντας ως στόχο τη σταδιακή μείωση 
του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων συ-
ντροφιάς, στη βελτίωση των συνθηκών διαβί-
ωσής τους και στην μείωση της επιθετικότη-
τάς  τους, ενώ παράλληλα με τον απαραίτητο 
αντιλυσσικό εμβολιασμό να διασφαλιστεί στο 
έπακρο η δημόσια υγεία.

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει για όλους 
τους εθελοντές δημότες μας και μέλη των 
φιλοζωικών σωματείων του νομού μας και 
συγκεκριμένα του Συλλόγου Ζωόφιλων Ημα-
θίας (ΖΩ.Η.), που προσέφεραν εθελοντική 

εργασία, καθώς και στους χορη-
γούς του προγράμματος (Από-
στολος Τσαμήτρος και Σια, Α.Σ. 
Βερόη, Α.Σ. VENUS, ΑΛ.ΜΜΕ 
Α.Ε., ΑΣΠΙΣ Α.Ε., IRA FRUIT,  
Αγροτικός Σύλλογος Γεωργών 
Βέροιας, ΒΕΡΙΟΤΙΚΗ ΠΙΤΑ ΣΑ-
ΚΗΣ, ΤΑΡΑΜΟΝΛΗΣ Χειρο-
ποίητη παράδοση, ΚΟΡΜΟΣ 
εμπορική, Καφέ DOLCE VIA, 
Poetry Coffee Gallery, ΡΑΔΗΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ) 
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Φίλοι μου, καλή 
σας ημέρα, 

μερικές φορές το 
ότι τα χρόνια έχουν περάσει, δεν είναι και 
κακό!

Έτσι στην περίπτωσή μου, όπως μερικοί 
λένε όχι στο εμβόλιο, έτσι και εγώ αρνήθηκα 
να κάνω μελέτη ηχομόνωσης, για να τσεκάρω 
την ακοή μου, όταν επιβαλλότανε!

Το αποτέλεσμα να μην ακούω πουλιά στον 
αέρα και αντί για καραντίνα πήρα αγκαλιά 
την καντίνα και άντε τώρα ένας χοντρός να 
πείσει το όργανο της τάξης, ότι στην καντίνα 
πήγε επειδή δεν άκουσε καλά και νόμιζε ότι ο 
πρωθυπουργός ζήτησε να μπει η χώρα στην 
καντίνα και όχι στην καραντίνα!

Φίλοι μου, σήμερα σας έχω αποκλειστικό 
ρεπορτάζ για το πώς φθάσαμε έως εδώ και 
οφείλω να ομολογήσω, ότι ο Κυριάκος μας 
δεν έχει και άδικο, αντιθέτως, αποδείχτηκε 
ιδιαίτερα έξυπνος και γρήγορος στην αντιμε-
τώπιση του ιού!

Ας ξετυλίξουμε, όμως το νήμα από την 
αρχή!

Κάποια στιγμή, πριν από αρκετό καιρό, ο 
κορονοιός αποφάσισε ότι θέλει να σουλατσά-
ρει, να βολτάρει, για να ξεκουραστεί, από τις 
τόσες μεταδόσεις!

Και έτσι αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τα 
μέσα μεταφοράς!

Ο ιός της γρίπης όμως, που κινδυνεύει να 
χάσει τα πρωτεία μετάδοσης, αποφάσισε να 
εκδικηθεί τον κορονοιό, για αυτό και τον έδω-
σε στυγνά, τον ρουφιάνεψε δηλαδή!

Μαθαίνοντας λοιπόν, ο πρόεδρος Κυριά-
κος τι πρόκειται να συμβεί, αποφάσισε να 
περάσει στην αντεπίθεση και πρότεινε, ο ιός 
να κόβει εισιτήριο, όταν χρησιμοποιεί τα μέσα 
μεταφοράς.

Θα παίρνει εισιτήριο για 500 ευρώ τόνισε 
και εάν διαμαρτύρεται, θα διπλασιά-
ζεται λόγω αντίστασης κατά της αρ-
χής.

Που λέτε φίλοι μου, πήγε να ανέβει 
ο ιός στο λεωφορείο και ο μουστακα-
λής ο οδηγός του ζητάει το πεντακο-
σάρικο.

Θύμωσε ο κορώνας για την άδικη 
μεταχείριση και άρχισε να απειλεί και 
… η διαμαρτυρία - αντίσταση, πολλα-
πλασίαζε την τιμή.

Έτσι δεν μπορούσε να χρησιμο-
ποιήσει τα μέσα μεταφοράς, για αυτό 
δεν υπήρχε ο ιός και η κυβέρνηση 
των «αρίστων», έλεγε πως εκεί δεν 
μεταδίδεται ο ιός.  

Καταλάβατε φίλοι μου, που αμέ-
σως να κατηγορήσετε τον Κυριάκο, 
τον Μωυσή μας που μας αγαπά και 
μας προσέχει! 

Στη συνέχεια, πιο συναρπαστική, ο 
ιός θυμωμένος για το άδικο, αποφά-
σισε να μας τιμωρήσει και πήγε στα 
λύκεια και ζήτησε να κάνει παρέα με 
τα παιδιά μας.

Εκείνα απασχολημένα με το διά-
βασμα, τον είπανε, άντε πάγαινε πα-
ραπέρα και τον διώξανε.

Και έτσι ο Μωυσής για να προλά-

βει το κακό, διέταξε το κλείσιμο των λυκείων.
Στεναχωρημένος και πικραμένος ο κορώ-

νας, αποφάσισε να πάει στα γυμνάσια.
Τα ίδια και εκεί. 
Επειδή τον είδανε μικρό, αρχίσανε να τον 

κοροιδεύουνε και να τον κάνουν μπούλινγκ.
Έτσι ο Μωυσής διέταξε να κλείσουν και τα 

γυμνάσια, διότι τα παιδιά θα κινδυνεύανε από 
τον θυμό του ιού.

Απογοητευμένος αποφάσισε να πάει στα 
δημοτικά και να ζητήσει να του κάνουν παρέα.

Τα παιδιά των δημοτικών, αθώα όπως εί-
ναι, δεχθήκανε και έτσι άρχισε να παίζει μαζί 
τους, ο ιός και χαρούμενος όπως ήταν, απο-
φάσισε να μην μεταδίδεται στα παιδιά, για 
αυτό και ο Μωυσής της καρδιάς μας, αποφά-
σισε τα δημοτικά σχολειά να λειτουργήσουν 
κανονικά!

Άρα φίλοι μου καταλάβατε γιατί τα μέσα 
μεταφοράς λειτουργούσανε κανονικά και γιατί 
τα λύκεια και τα γυμνάσια κλείσανε!

Ο ιός όμως, ως κακός και εκδικητικός Κινέ-
ζος, ζήτησε από τα παιδιά του δημοτικού να 
τον δανείζουνε κανά ψιλό για το κυλικείο και 
έτσι άρχισε να μαζεύει χρήματα για τα εισιτή-
ρια, με λίγα λόγια βρήκε χορηγούς.

Ο ιός της γρίπης όμως, πάλι ενημέρωσε 
τον Μωυσή μας, από «Μ» αρχίζει και αυτός 
και ο «αγαπημένος» πρωθυπουργός μας α-
ποφάσισε γενική διακοπή του κράτους

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

Υ.Γ._1
Επειδή συνηθίζω να σας τραγουδώ, σή-

μερα το μενού έχει Μηλιώκα και να δεις που 
κάποτε θα μας πούνε και μαλάκες!

Υ.Γ._2
Εάν δεν επιθυμείς να σε αποκαλούνε ψε-

κασμένο, δεν θα αμφισβητείς και θα υπακούς!

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

ΜΩΥΣΗ … ΣΩΣΕ ΜΑΣ!
Μετά από 15 χρόνια συνδικαλιστικής περιήγησης, 24 χρόνια γάμου και 27 χρό-

νια ως ελεύθερος επαγγελματίας κατέληξα: να ντύνομαι στη «μπουτίκ μπαμπάς & 
μαμά», να τρώω από το «μάρκετ πεθερός & πεθερά» και να σας «πολεμώ» με το 
πληκτρολόγιο μου».

Ανακοίνωση
Μετά από την ανακοί-

νωση του Πρωθυπουργού 
στις 05/11/2020 η Κοινωφε-
λής Επιχείρηση Δήμου Α-
λεξάνδρειας θα προβεί στο 
κλείσιμο των εγκαταστάσε-
ων του Δημοτικού  Αμφιθε-
άτρου καθώς και όλων των 
αθλητικών εγκαταστάσεων 
που υπόκεινται στην αρμο-
διότητα μας.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΑ
Εμμανουήλ Σταυρής

Δήμος Βέροιας:  
Διακόπηκε λόγω covid το 
πρόγραμμα εθελοντικών 
στειρώσεων αδέσποτων 

ζώων συντροφιάς



Δενθαδιεξαχθεί ηαναμέτρηση τουΑστέραΤρί-
πολης με τονΝΠΣΒόλος, που ήτανπρογραμμα-
τισμένη για σήμεραΣάββατο (7/1, 15.00).Αιτία τα
πολλά κρούσματαCovid-19 στην ομάδα τηςΘεσ-

σαλίας,μετοματςναμεταφέρεταισεμεταγενέστερη
ημερομηνία.Την ίδιαώρακαι ενώοιάνθρωποι του
Άρη πήραν βαθιά ανάσα καθώς και ο τελευταίος
(απότουςσυνολικάδέκαποδοσφαιριστές)πουείχε

προσβληθεί από τον ιό, υπο-
βλήθηκεσετεστCOVID19και
για δεύτερηφορά είχε αρνητι-
κό δείγμα.Αυτομάτως μπήκε
στο πλάνο τουΆκηΜάντζιου
για τοναγώνα (8/11, 19:30)με
τηνΑΕΚ στο «Κλ. Βικελίδης»
και καλλιεργήθηκε η αίσθηση
ότι οι «κίτρινοι» άφησανπίσω
τουςμιαεξαιρετικάδύσκοληδο-
κιμασία.

Βάσει των κανόνων του υ-
γειονομικούπρωτοκόλλου,χθες
(5/11) οι ποδοσφαιριστές υπο-
βλήθηκαν σε νέο τεστCOVID
19, σήμερα (6/11) βγήκαν τα
αποτελέσματα και διαπιστώ-
θηκε ένα θετικό δείγμα.Μέχρι
στιγμής η ΠΑΕΆρης δεν έχει
κοινοποιήσει το όνομα τουπο-
δοσφαιριστήοοποίοςμπήκεσε
καραντίνα, όπωςπροβλέπει το
πρωτόκολλο.

H Football League ανακοίνωσε 
και επίσημα την αναβολή της 
αγωνιστικής που ήταν προη-

γραμματισμένη για τις 8 Νοεμβρίου 
επειδή εκκρεμεί η απόφαση του 
διαιτητικού δικαστηρίου για την προ-
σφυγή της ΠΑΕ Νίκη Βόλου.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
«Σας ενημερώνουμε ότι η 1η αγωνιστι-

κή ημέρα τουΠρωταθλήματος της Football
League2020-2021,ηοποίαήτανπρογραμ-
ματισμένη να διεξαχθεί στις 8 Νοεμβρίου
2020, αναβάλλεται λόγω του ότι εκκρεμεί
η έκδοση απόφασης τουΔιαιτητικούΔικα-
στηρίου επί τηςπροσφυγής τηςΠΑΕΝίκη
Βόλου».

Οι νίκες του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ 
μείωσαν σημαντικά την δια-
φορά από Δανία, Κύπρο και 

Σερβία! Τι άλλαξε στην βαθμολογία... 
Δεν το είχαμε απλά ανάγκη! Εάν στο 
τέλος της βραδιάς είχαμε μόνο μία 
νίκη τα πράγματα θα γίνονταν ακόμα 
πιο άσχημα για την Ελλάδα στην 
βαθμολογία της UEFA. Οι Τσέχοι 
είχαν 2 νίκες στα 3 ματς, η Γιανγκ 
Μπόις όπως αναμενόταν νίκησε την 
ΤΣΣΚΑ Σόφιας και έδωσε βαθμούς 
στην Ελβετία. Οπότε η μία νίκη δεν 
θα μας έφτανε μιας και Ελβετία και 
Τσεχία θα μείωναν τις διαφορές τους 
από την Ελλάδα.

Όμως τόσοοΠΑΟΚόσοκαιηΑΕΚέκαναν το
2/2,ηΕλλάδαμέσασεέναβράδυπήρε800βαθ-
μούς και μείωσε σε μεγάλο βαθμό τις διαφορές
απόΔανίακαιΚύπροοιοποίεςπαρέμεινανγιαμία
ακόμηευρωπαϊκήεβδομάδαχωρίςβαθμό.ΟΔικέ-
φαλοςτουΒορράνίκησεμε4-1τηνΑϊντχόφενκαιη
Ενωσημε1-4τηνΖόριαστηνΟυκρανία.

Ναιοι2.375βαθμοίαπότηνΔανίακαιοι2.250
απότηνΚύπροπαραμένουνπολλοίόμωςμέσασ’
έναβράδυμαζέψαμε την διαφορά.Ταυτόχροναο
ΠΑΟΚαύξησε τις πιθανότητες του γιαπρόκριση
στους«32»τουEuropaLeague.

ΗΕλλάδαμπορείναπαρέμεινεστην17ηθέση
αλλάμείωσεδιαφορέςαπόπάνω της (Δανία,Κύ-
προ,Σερβία)καιτιςαύξησεαπότιςχώρεςπουμας
κυνηγάνε(Ελβετία,Ισραήλ,Κροατία).

HβαθμολογίατηςUEFA
μετάτην3ηευρωπαϊκήεβδομάδα

14ηΔανία27.375(1/4)
15ηΚύπρος27.250(1/4)
16ηΣερβία25.250(1/4)
17ηΕλλάδα25.000(3/5)
18ηΕλβετία24.225(1/4)
19ηΤσεχία23.200(3/5)
20ηΚροατία23.075(2/5)
21ηΙσραήλ22.875(2/4)
Τισημαίνειηκάθεθέσηγιατησεζόν2022/23

Η11ηκαιη12ηθέση
Οπρωταθλητής στα play off τουChampions

League
Ο δεύτερος στον 2ο προκριματικό γύρο του

ChampionsLeague
ΟΚυπελλούχοςσταplayoffτουEuropaLeague
Οτρίτοςστον3οπροκριματικόγύροτουEuropa

ConferenceLeague
Ο τέταρτος στον 2ο προκριματικό γύρο του

EuropaConferenceLeague

Η13ηκαιη14ηθέση
Οπρωταθλητήςστον3οπροκριματικόγύροτου

ChampionsLeague
Ο δεύτερος στον 2ο προκριματικό γύρο του

ChampionsLeague
ΟΚυπελλούχοςστον τρίτοπροκριματικό γύρο

τουEuropaLeague
O τρίτος και ο τέταρτοςστον 2οπροκριματικό

γύροτουEuropaConferenceLeague

Η15ηθέση
Οπρωταθλητήςστον2οπροκριματικόγύροτου

ChampionsLeague
Ο δεύτερος στον 2ο προκριματικό γύρο του

ChampionsLeague
ΟΚυπελλούχοςστον3οπροκριματικόγύροτου

EuropaLeague
Ο τρίτος και ο τέταρτοςστον 2οπροκριματικό

γύροτουEuropaConferenceLeague

Η16ηκαιη17ηθέση
Οπρωταθλητήςστον2οπροκριματικόγύροτου

ChampionsLeague
Οδεύτερος, ο τρίτος και οΚυπελλούχοςστον

2ο προκριματικό γύρο του Europa Conference
League

*Δεν θα έχουμεπέμπτηομάδαστηνΕυρώπη
καιδενθαέχουμεομάδακαιστοEuropaLeague

Η18ηθέσηκαικάτω(μέχριτην28ηδεναλ-
λάζεικάτι)

Οπρωταθλητήςστον1οπροκριματικόγύροτου
ChampionsLeague

Οδεύτερος, ο τρίτος και οΚυπελλούχοςστον
2ο προκριματικό γύρο του Europa Conference
League

*Δεν θα έχουμεπέμπτηομάδαστηνΕυρώπη
καιδενθαέχουμεομάδακαιστοEuropaLeague

*ΕάνοΚυπελλούχος έχει εξασφαλισμένηθέση
στοChampionsLeagueτότετοεισιτήριοπάειστην
ομάδαπου έχει τερματίσειψηλότεραστηνβαθμο-
λογία.
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FootballLeague:Αναβολή
καιεπίσηματηςπρεμιέρας

ΒαθμολογίαUEFA
ΠΑΟΚ και ΑΕΚ μας φέρνουν ένα βήμα 

από την 16η θέση!

SuperLeague
Αναβλήθηκε o αγώνας

Αστέρα Τρίπολης-ΝΠΣ Βόλου
ΠροςαναβολήκαιοαγώναςΆρη-ΑΕΚ

Την αναβολή των εκλογών για την ανά-
δειξη του νέου προέδρου της ΕΠΟ έκανε
γνωστή οπρωθυπουργός της χώρας, Κυ-
ριάκοςΜητσοτάκης.

Οι εκλογές οι οποίες είχανπρογραμμα-
τιστείαρχικάγιατις23Νοεμβρίουθααλλά-
ξουνημερομηνίακαθώςσύμφωναμετανέα
μέτραδενθαείναιεφικτόναπραγματοποιη-
θείησυνέλευση.

Σεπερίπτωσηπάντωςπου δενπροκύ-
ψουννέαμέτραμετάτοπέρασματωντριών
εβδομάδων, οι εκλογές θαπραγματοποιη-
θούνάμεσαεντόςτουεπόμενουμήνα

ΕΠΟ:Αναβολήεκλογώνλόγωlockdown!



ΜόνοηΣούπερΛιγκθασυνεχιστεί,οιυπόλοιπες
κατηγορίεςποδοσφαίρουτηςχώρας(επαγγελματικές
ή μη) σταματούν την αγωνιστική τους δράση αλλά
καιτιςπροπονήσεις.Απομένειναδούμετιθαγίνειμε
τηνΣούπερΛιγκ2.

Συγκεκριμένα, από αύριο (7/11) Σάββατο, όπου

ηχώραμαςμπαίνεισεκαθολικό
lockdown, τα σωματεία δεν θα
μπορούν ναπραγματοποιούνο-
μαδικέςπροπονήσεις.

Αναλυτικά όπως επισήμανε
χθες (5/11) οΥφυπουργόςΠρο-
στασίας τουΠολίτηΝίκοςΧαρ-
δαλιά:

«Όσον αφορά στον αθλητι-
σμόεπιτρέπεταιηατομικήάθλη-
ση μόνο σε εξωτερικούς δημό-
σιους χώρους και σε ανοιχτές
αθλητικές εγκαταστάσεις έως 3
άτομα συμπεριλαμβανομένου
του προπονητή, σε ατομικά α-
θλήματαόπωςαντισφαίριση, το-
ξοβολία, ιστιοπλοΐα καιποδηλα-
σία και τα υπόλοιπαπου έχουν
ήδηανακοινωθεί.

Επιτρέπεται, επίσης, η διε-
ξαγωγήαγώνωνμόνο τηςΑ’Εθνικήςποδοσφαίρου
(SuperLeague)καιτηςΑ1Εθνικήςκατηγορίαςκαλα-
θοσφαίρισης (Basket League), καθώς και ευρωπαϊ-
κώναγώνων(ChampionsLeague, EuropaLeague,
EuroLeague,BCL)σύμφωναμεταειδικάπρωτόκολ-
λατηςUEFA,τηςFIBAκαιτηςEur

Μετά 
την 
από-

φαση της 
κυβέρνη-
σης για νέο 
lockdown 
καλή δύνα-
μη σε όλους 
ευχήθηκε η 
Ομοσπονδία. 
Σε αναστολή 
των διοργα-
νώσεων της 
έως 30/11 
οδηγήθηκε 
μοιραία η 
Ομοσπονδία 
μετά το νέο 
Εθνικό lockdown και τις εξειδικεύ-
σεις από πλευράς υφυπουργού Νίκου 
Χαρδαλιά που αφορούσαν μόνο την 
SuperLeague, την BasketLeague 
και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των 
σωματείων τους.

Είναι προφανές από τις ανακοινώσεις, ότι το
αίτηματηςΟμοσπονδίαςγιαεξαίρεσητηςHandball

Premier καιΑ1Γυναικώνδεν έγινεαποδεκτό, χω-
ρίςβέβαιαναυπάρχεικάποιαεπίσημηαπάντηση.

ΗανακοίνωσητηςΟμοσπονδίας
«Μετάτηναπόφασητηςκυβέρνησηςγιατονέο

Εθνικό Lockdown και τις εξειδικεύσειςπου υπήρ-
ξαν αναφορικά με τον αθλητισμό, ηΟμοσπονδία
ΧειροσφαιρίσεωςΕλλάδος ανακοινώνει την ανα-
στολήέωςτις30Νοεμβρίου2020,όλωντωνδιορ-
γανώσεωνπουτελούνταιυπότηναιγίδατης.

Θέλουμε να ευχηθούμε καλήδύναμησεόλους
τουςσυντελεστές
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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.

Τέλοςοιομαδικέςπροπονήσεις Αναστολή διοργανώσεων
από την ΟΧΕ

ΕξαιτίαςτουκακούαγωνιστικούχώρουτουΟΑ-
ΚΑ, τοφιλικό τηςΕθνικής με τηνΚύπρο θα γίνει
στηΡιζούποληστις 11Νοεμβρίου και το επίσημο
με τη Σλοβενία στην Τούμπα στις 18 του ίδιου
μήνα.ΑλλάζειέδραηΕθνικήγιατιςδυοεπόμενες
υποχρεώσειςμετηνΚύπροκαιτηΣλοβενίαστις11
καιστις18Νοεμβρίουαντίστοιχα.

Οαγωνιστικός χώρος τουΟΑΚΑδενβρίσκεται
σε καλή κατάσταση, θα χρειαστούν κάποια βελ-
τιωτικά έργα καιως εκ τούτου η γαλανόλευκη θα
υποχρεωθείναφιλοξενηθείσεάλλαγήπεδαγιατα
δυοαυτάματς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το φιλικό με την
ΚύπροθαγίνειστογήπεδοτηςΡιζούπολης(11/11,
16:45), ενώ μια εβδομάδα αργότερα το αντιπρο-
σωπευτικό μας συγκρότημα θα ανηφορίσει στην
Θεσσαλονίκη και θα αναμετρηθεί με τουςΣλοβέ-

νους στηνΤούμπα (18/11, 21:45) για την 6η και
τελευταίααγωνιστικήτουNationsLeague.

Θυμίζουμε ότι η Εθνική μας κυνηγά νίκη στη
Μολδαβίαστις15ΝοεμβρίουκαινίκημετηΣλοβε-
νία,προκειμένου να εξασφαλίσει τηνπρώτηθέση
στονόμιλότηςκαιτηνάνοδοστηLeagueB.Μέχρι
στιγμής έχει δυο νίκες και δυο ισοπαλίες έπειτα
απότέσσεριςαγώνες.

Οι επιλογές τουομοσπονδιακού τεχνικού,Τζον
Φαν Σιπ είναι οι ακόλουθες: Μπάρκας, Βλαχο-
δήμος,Διούδης, Γιαννούλης,Μιχαηλίδης, Κουρ-
μπέλης, Μπουχαλάκης, Φορτούνης, Μάνταλος,
Μασούρας,Σβάρνας,Τζόλης,Ρότα,Μαυρίας,Λα-
μπρόπουλος,Πέλκας,Τζαβέλλας, Σιώπης,Τσιμί-
κας, Ζέκα,Μπακασέτας, Κυριακόπουλος,Παυλί-
δης, Κουλούρης, Γιακουμάκης, Χατζηδιάκος,Λη-
μνιός».

ΕθνικήΕλλάδας
Στη Ριζούπολη με την Κύπρο,
στην Τούμπα με τη Σλοβενία

Πάειγια...Ιανουάριοηεπανέναρξη
τηςΓ’Εθνικήςκαιτουερασιτεχνικού

ποδοσφαίρου!
Τοολικό lockdown είναιπλέον γεγονός γιαολόκληρη τηχώρακαιφυσικάθύμα εκτόςόλων τωνάλλων

κλάδωνείναικαιοαθλητισμός.
ΣύμφωναμεπληροφορίεςτουINSPORT.GRειδικάγιατηΓΕθνικήαλλάκαιγιαταερασιτεχνικάπρωτα-

θλήματαηεπόμενησέντραθαγίνειτοΣάββατο16Ιανουαρίου2021(!).
Δηλαδήηολικήκαταστροφήτουερασιτεχνικούαθλητισμούήμάλλονκαλύτεραηολικήκαταστροφήόλων

τωνκλάδωνκαιδραστηριοτήτωντηςχώρας.
Μέτρα,μέτρα,μέτρακαιπρόστιμα,πρόστιμα,πρόστιμα.Δυστυχώςαυτήείναιπλέονη«πολιτική».Τοα-

ποτέλεσματαγνωρίζουμεήδηαπότοπρώτο«σωτήριο»lockdown.Τώραήρθετοδεύτερο(σωτήριοεπίσης;)
lockdown.Άντεμετοκαλόκαιγιατοτρίτοκ.ο.κ.



Τακτικήσυνεδρίαση τηςΟικο-
νομικήςΕπιτροπήςΔήμουΒέροι-
ας,θαγίνειτηνΤρίτη10-11-2020
από τις  09:00 έως τις 10:00, η
οποία λόγω των κατεπειγόντων
μέτρωνπουέχουνληφθείγιατην
αποφυγήτηςδιάδοσηςτουκορω-
νοϊού COVID-19 θα πραγματο-
ποιηθείδιαπεριφοράς,μέσωμη-
νύματος ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου (αποστολή ηλεκτρονικού
εγγράφου από τα μέλη τηςΟ.Ε.
για τη δήλωσηπρόθεσηςψήφου
και τυχόναπόψεων τους επί των
θεμάτωντηςημερήσιαςδιάταξης),
μεθέματαημερήσιαςδιάταξης τα
εξής:

-Εισήγηση προς τοΔημοτικό
Συμβούλιο της 15ηςΑναμόρφω-
σηςΠροϋπολογισμού και Τεχνι-
κούΠρογράμματοςΔήμουΒέροι-
ας,έτους2020.

-Έγκρισηή μη Προγραμματι-
κήςΣύμβασης,μεταξύτουΔήμου
Βέροιας και του Εθνικού Χιονο-
δρομικούΚέντρουΣελίου.

-Υποβολή ή μηπρότασης για
τηνένταξηδημοτικώνκτιρίωνστο
πρόγραμμα «ΕυρωπαϊκόςΟικο-
νομικόςΧώρος (ΕΟΧ)Χρηματο-
δοτικόςΜηχανισμός 2014-2021/
GR-Energy, θεματική περιοχή:
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας,
ΕνεργειακήΑποδοτικότητα,Ενερ-
γειακήΑσφάλεια».

-Έγκρισηήμηεξειδίκευσηςεγ-
γεγραμμένηςπίστωσης για «Λει-
τουργίαΚέντρουΚοινότηταςΔή-
μουΒέροιας» για τηνπρομήθεια
γραφικής ύλης, λοιπών υλικών
γραφείου, έντυπων υπηρεσιών
καιεκτυπώσεων.

-Έγκρισηήμηεξειδίκευσηςεγ-
γεγραμμένηςπίστωσηςγια«Δομή
ΠαροχήςΒασικώνΑγαθών: Κοι-
νωνικό Παντοπωλείο-Κοινωνικό
ΦαρμακείοΔήμου Βέροιας» για
την προμήθεια γραφικής ύλης,
λοιπών υλικών γραφείου, έντυ-
πωνυπηρεσιώνκαιεκτυπώσεων.

-Ορθή επανάληψη της αριθμ.
358/2020 απόφασης Ο.Ε. «Έ-
γκριση πρακτικών διαγωνισμού
και ανάδειξη προσωρινού ανα-
δόχου του έργου«Ανακατασκευή
τουδαπέδου γηπέδουμίνιποδο-
σφαίρου5Χ5Μακροχωρίου»».

-Έγκρισηήμηπαράτασηςτης
προθεσμίας υποβολής δικαιολο-
γητικών προσωρινού αναδόχου
για την «Προμήθεια ειδών τροφί-
μωνγια τη λειτουργίαδομών του
ΔήμουΒέροιας και των νομικών
τουπροσώπων και γάλακτος για
τοδικαιούχοπροσωπικότουςγια
τα έτη 2021-2022», για τηνΟμά-
δαΓ΄«ΓαλακτοκομικάΠροϊόντα».

-Έγκριση ή μη πρακτικών
διαγωνισμού και ανάδειξη ή
μη προσωρινών αναδόχων για
«Προμήθεια ειδών τροφίμων για
τη λειτουργία δομών τουΔήμου
Βέροιαςκαιτωννομικώντουπρο-
σώπωνκαιγάλακτοςγιατοδικαι-
ούχοπροσωπικό τους για τα έτη
2021-2022».

-Έγκριση ή μη πρακτικών
διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη
προσωρινούαναδόχουτουέργου
«ΑνακατασκευήπλατείαςΚουμα-
ριάς».

-Έγκριση ή μη πρακτικών
διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη
προσωρινούαναδόχουτουέργου

«Συντήρηση οδών και κοινωφε-
λώνχώρωνΔ.Ε.Βέροιας».

-Έγκριση ή μη πρακτικών
διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη
προσωρινούαναδόχουτουέργου
«Συντήρηση κοινοχρήστωνΔ.Ε.
Απ.Παύλου».

-Έγκριση ή μη πρακτικών
διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη
προσωρινού αναδόχου για την
«Προμήθεια ελαστικώνοχημάτων
&μηχανημάτωνέργουτουΔήμου
Βέροιας».

-Έγκρισηήμηπρακτικώνδια-
γωνισμούκαιανάδειξηήμηπρο-
σωρινών αναδόχων για  «Προ-
μήθεια ειδών καθαριότητας και
ευπρεπισμούγιατιςανάγκεςτου
ΔήμουΒέροιας και τωνΝομικών
τουΠροσώπων για τα έτη 2021-
2022».

-Συγκρότηση ή μη επιτροπής
και κατάρτιση ή μη όρων διαγω-
νισμού του έργου «Συντήρη-
ση και τοποθέτηση στηθαίων
ασφαλείας και κιγκλιδωμάτων
οδώνπόληςκαιΔ.Ε.».

-Συγκρότηση ή μη επιτρο-
πής και κατάρτιση ή μη όρων
διαγωνισμού του έργου «Αρ-
δευτικό δίκτυοΟικισμούΜέ-
σηςΔήμουΒέροιας».

-Έγκριση ή μηπαράτασης
χρόνου εκτέλεσης εργασιών
του έργου «Ενδοδημοτική ο-
δοποιία λοιπώνΔ.Ε.Δήμου
Βέροιας».

-Έγκριση ή μηπαράτασης
χρόνου εκτέλεσης εργασιών
του έργου «Συντήρηση κοινο-
χρήστων και κοινωφελών χώ-
ρωνΔ.Ε.Βέροιας».

-Έγκριση ή μη 1ουΑ.Π.Ε.
και διάθεσης ή μη απροβλέ-
πτωνδαπανώντουέργου«Δι-
άνοιξη-Διαμόρφωση κοινοτι-
κού δρόμου στο Ο.Τ.1 στην
ΚοινότηταΚαστανιάς».

-Έγκριση ή μη 1ουΑ.Π.Ε.
και διάθεσης ή μη απροβλέ-
πτων δαπανών του έργου
«Αντιμετώπιση έκτακτωνανα-
γκών και επικίνδυνων κατα-
στάσεων (Αποκατάστασηβλα-
βών τσιμενταυλάκωνΚοινότη-
ταςΠατρίδας)».

-Έγκρισηήμη5ουΑ.Π.Ε.,
4ουΠ.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. καιΑ΄Πίνα-
κα εργασιών τροποποίησης
σύμβασης του έργου «Ολο-

κλήρωση κατασκευής γέφυρας
ΑφώνΚούσιου».

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου
οριστικής παραλαβής του έργου
«Εργασίες για την υγρομόνωση
δώματοςΑ΄ στάθμηςΔημοτικής
Αγοράς».

-Έγκριση ή μη διαγραφής βε-
βαιωθέντων τελώνάρδευσης της
Ε.Τ.

-Έγκριση ή μη διαγραφής βε-
βαιωθέντων τελώνάρδευσης της
Ε.Γ.

-Έγκριση ή μη διαγραφής βε-
βαιωθέντων τελώνάρδευσης του
Α.Τ.

-Έγκριση ή μη διαγραφής βε-
βαιωθέντων τελώνάρδευσης της
Ι.Δ.

-Παράταση ή μη απόδοσης
Εντάλματος  Προπληρωμής για
«Έξοδασυμβολαιογράφωνκαιδι-
καστικώνεπιμελητών».

-Έκδοση ή μη εντάλματος
προπληρωμής στο όνομα υπαλ-
λήλου του Δήμου για «Έξοδα
συμβολαιογράφωνκαιδικαστικών
επιμελητών».

-Έκδοση ή μη εντάλματος
προπληρωμής στο όνομα υπαλ-
λήλου τουΔήμου για «Μικροεπε-
κτάσειςδικτύουφωτισμούκαιμε-
τατοπίσειςστύλων».

-Απόδοσηλογαριασμούδαπα-
νών εντάλματος προπληρωμής
από τον υπάλληλο τουΔήμουΣ.
Δαλιγκάρο.

-Απόδοσηλογαριασμούδαπα-
νών εντάλματος προπληρωμής
από τον υπάλληλο τουΔήμουΑ.
Σιδηρόπουλου.

-Έγκρισηήμηγενόμενηςενέρ-
γειαςΔημάρχουπερίμηάσκησης
αναίρεσης τουαριθμ.933ΚΠολΔ
στοΜονομελές ΕφετείοΘεσσα-
λονίκης.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Νοέμβριος 2020

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

09-11-2020 μέχρι 

15-11-2020 θαείναι

τοεξής:Αυτόματοςτηλε-

φωνητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Σάββατο 7-11-2020

0 8 : 0 0 - 1 4 : 3 0

ΜΠΑΛΙΟΥΘ.ΜΑ-

ΡΙΑ ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ

18 ΚΑΙ ΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥΓΩΝΙΑ23310-

29759

08:00-14:30 ΝΙ-

ΚΟΛΑΪΔΗΣΜΙΛΤΙ-

ΑΔΗΣΚΑΡΑΤΑΣΟΥ

19 (κοντά στο 6ο

Δημοτικόσχολείο)23310-66755

08:00-14:30ΠΑΠΑΡΗΧΡ.ΟΛΥΜΠΙΑΕΛΗΑΣ423310-

60064

14:30-21:00ΠΑΝΤΑΖΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΪΒΑΛΙΟΥ

2 &ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΚΕΝΤΡΟΠΡΟΜΗΘΕΑ 23310-

66812

19:00-21:00ΣΙΜΟΥΜΙΜΙΚΑΚΑΠΠΟΥ4(πεζόδρομος

αγοράς)23310-73124

21:00-08:00ΣΙΜΟΥΜΙΜΙΚΑΚΑΠΠΟΥ4(πεζόδρομος

αγοράς)23310-73124

Κυριακή 8-11-2020

08:00-14:30ΝΕΔΕΛΚΟΥ(ΟΥΤΑ)ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΜΟΡΑ-

ΒΑ1(δίπλαστοΙΚΑ)23310-66649

14:30-21:00ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΜΗ-

ΤΡΟΠΟΛΕΩΣ3823310-29551

19:00-21:00ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥΑΘΗΝΑΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

623310-22017

21:00-08:00ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥΑΘΗΝΑΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

623310-22017

Δευτέρα 9-11-2020

14:30-21:00ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥΕΥΘΥΜΙΑΑΓ.ΔΗ-

ΜΗΤΡΙΟΥ8(στενόΝ.Δημαρχείου)23310-25669

14:30-21:00ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΤΡΕΜΠΕΣΙ-

ΝΑΣ20-ΚΤΕΛ23310-27355

19:00-21:00ΠΑΠΑΡΗ -ΦΥΚΑΤΑΟΛΥΜΠΙΑΛ.ΣΤΡΑ-

ΤΟΥ27-ΕΝΑΝΤΙΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ23310-23360

21:00-08:00ΠΑΠΑΡΗ -ΦΥΚΑΤΑΟΛΥΜΠΙΑΛ.ΣΤΡΑ-

ΤΟΥ27-ΕΝΑΝΤΙΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ23310-23360

Φαρμακεία ΔιαπεριφοράςσυνεδριάζειτηνΤρίτη
ηΟικονομικήΕπιτροπήΔήμουΒέροιας

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
9/11/2020 έως 13/11/2020

ΣτοΔημοτικό Ιατρείο τουΔήμουΒέροιαςπροσφέρονταιΥπηρεσίες
ΠρωτοβάθμιαςΦροντίδαςΥγείαςσεανασφάλιστουςκαιάπορουςπολί-
τεςτουΔήμουΒέροιας,απόεθελοντέςεπαγγελματίεςυγείας.Γιαπλη-
ροφορίες και ραντεβού για όλα τα ιατρεία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
νατηλεφωνούνστοτηλεφωνικόνούμερο23313-53821και53809ήνα
επισκέπτονταιτοΔημοτικόΙατρείοστηδιεύθυνσηοδόςΣταδίου51,πιο
κάτωαπότογήπεδοτηςΒέροιας.
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Στοχευμένες δράσεις για 
την ενίσχυση της βιομηχα-
νίας στην Κεντρική Μακε-
δονία μέσω του νέου ΕΣΠΑ 
επεξεργάζεται η Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας σε 
συνεργασία με τον Σύνδε-
σμο Βιομηχανιών Ελλά-
δας, όπως ανακοίνωσε στο 
Thessaloniki Summit 2020 
ο Περιφερειάρχης Κεντρι-
κής Μακεδονίας Απόστολος 
Τζιτζικώστας.

Όπως τόνισε ο κ. Τζιτζι-
κώστας, «σε συνεργασία με τον ΣΒΕ, προε-
τοιμάζουμε ειδικές δράσεις ενίσχυσης για τις 
βιομηχανίες, που πλήττονται από την πανδημία 
του κορονοϊού. Πρόκειται για μια δέσμη πρωτο-
βουλιών, που θα χρηματοδοτηθούν μέσω των 
ευρωπαϊκών πόρων της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας από το νέο ΕΣΠΑ και αποτελούν 
συνέχεια των δράσεων που υλοποιεί ο ΣΒΕ 
στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο με πό-
ρους της Περιφέρειας. Θα στηρίξουμε έτσι στην 
πράξη μέσα σε αυτή την πρωτόγνωρη συγκυρία 
τον δευτερογενή τομέα, τη βιομηχανική παρα-
γωγή και τους εργαζόμενους. Έχουμε δεσμευτεί 
ότι αυτή την κρίση δεν θα αφήσουμε να την 
περάσει κανένας μόνος του, δεν θα αφήσουμε 
κανέναν πίσω. Όπως κάνουμε ήδη για τις μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις, μέσω του προγράμ-
ματος ‘Διέξοδος’. Η ενίσχυση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελμα-
τιών στην Κεντρική Μακεδονία με μη επιστρε-
πτέο κεφάλαιο κίνησης έχει ήδη συγκεντρώσει 
τεράστιο ενδιαφέρον και τα 150 εκ. ευρώ που 
διαθέτουμε θα απορροφηθούν στο σύνολό τους 
και προσπαθούμε να διασφαλίσουμε επιπλέον 
πόρους για να ενταχθούν ακόμη περισσότεροι 
από όσους εγκριθούν να λάβουν την επιδότηση. 
Καλύπτουμε έτσι ένα τεράστιο φάσμα της οικο-
νομικής δραστηριότητας, με κεφάλαιο κίνησης, 
που δεν θα επιστραφεί, αλλά θα αξιοποιηθεί 
στην πραγματική οικονομία για την αναγκαία 
ρευστότητα, για την κάλυψη των απωλειών που 
προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού, για να 
μην κλείσουν επιχειρήσεις, για να μη χαθούν 
θέσεις εργασίας».

Επίσης, ο κ. Τζιτζικώστας επισήμανε: «Βρι-
σκόμαστε σε πολύ καλό δρόμο, στην τελική 
ευθεία, όσον αφορά στην επέκταση και το 2021, 
του πλαισίου για τις έκτακτες δράσεις στήριξης 
των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, δηλα-
δή του ευρωπαϊκού πλαισίου που μας επέτρεψε 
να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα ‘Διέξοδος’, των 
150 εκ. ευρώ για τις τοπικές μας επιχειρήσεις. 
Είναι ένα από τα πρώτα ζητήματα που έθεσα 
ως Προέδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των 
Περιφερειών και είμαστε σε στενή συνεργα-
σία με την Κομισιόν και την Επίτροπο Elisa 
Ferreira, για να μπορέσουμε ως Περιφέρειες, 
να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 
τους εργαζόμενους και σε αυτό το δεύτερο κύμα 
της πανδημίας».

Ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε την ανάγκη 
για ένα έκτακτο σχέδιο διάσωσης της οικονομί-
ας της Κεντρικής Μακεδονίας, που έχει προτεί-
νει ήδη στην κυβέρνηση για να αντιμετωπιστούν 
οι καταστροφικές επιπτώσεις της πανδημίας: 
«Η Θεσσαλονίκη και η Κεντρική Μακεδονία, οι 
επιχειρήσεις και η οικονομία μας, μετά το πρώτο 
lockdown, της περασμένης άνοιξης, τη χαμένη 
καλοκαιρινή τουριστική σεζόν, την ακύρωση της 
Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και το νέο 
lockdown, κυριολεκτικά κρέμονται από μία κλω-
στή. Αυτό λοιπόν, που χρειάζεται τώρα, άμεσα, 
που είναι και το πρώτο που ζήτησα από την 
κυβέρνηση μετά τα νέα μέτρα, είναι ένα σχέδιο 
διάσωσης της οικονομίας μας, ένα πακέτο ελα-
φρύνσεων, κινήτρων, μέτρων και πόρων, που 
θα πάει απ’ ευθείας στην αγορά, στη στήριξη 
των θέσεων εργασίας και φυσικά στις επιχειρή-
σεις, που πλήττονται από την ‘οικονομική παν-
δημία’ που προκαλεί ο ιός».

Ο Περιφερειάρχης επισήμανε πως παρά τα 
προβλήματα και τις καθυστερήσεις που προ-
κάλεσε η πανδημία το σχέδιο της διοίκησης της 
Περιφέρειας για την Κεντρική Μακεδονία του 

2030 δεν πήγε πίσω. «Συνεχίζουμε με ακόμα 
περισσότερη δουλειά, με ακόμα μεγαλύτερη 
ένταση και μεθοδικότητα, να χτίζουμε μια Μα-
κεδονία - Πρωτεύουσα Εξωστρέφειας για τη 
χώρα, μία Περιφέρεια, σύγχρονη, ανθρώπινη, έ-
ξυπνη και πράσινη. H ανάπτυξη της καινοτομίας 
και της κυκλικής οικονομίας, o εκσυγχρονισμός 
και η επέκταση των υποδομών, η ανάδειξη του 
πολιτισμού, η αναδιάταξη του τουρισμού, η βελ-
τίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας 
ζωής των συμπολιτών μας, η προστασία του 
περιβάλλοντος και η καταπολέμηση της κλιμα-
τικής αλλαγής, αλλά και η μείωση της ανεργίας 
και η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, είναι οι 
βασικοί πυλώνες του στρατηγικού μας σχεδίου. 
Σήμερα, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 
είτε ήδη υλοποιεί και ολοκληρώνει, είτε ξεκινάει 
το αμέσως επόμενο διάστημα, περισσότερα 
από χίλια μικρά, μεσαία και μεγάλα έργα σε 
όλους τους τομείς», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. 
Τζιτζικώστας.

Μεταξύ άλλων ανέφερε σειρά έργων που 
υλοποιούνται:

-Το μεγάλο έργο ανάπλασης και αξιοποίησης 
του Παραλιακού Μετώπου Θεσσαλονίκης, που 
θα αποτελέσει τη νέα ταυτότητα της πόλης.

-Τα έργα στον αστικό ιστό όπως η ανάπλαση 
της ΔΕΘ, η δημιουργία του μεγαλύτερου μητρο-
πολιτικού πάρκου στο πρώην Στρατόπεδο Παύ-
λου Μελά, αλλά και τα έργα αναπλάσεων της 
Πλατείας Αριστοτέλους, της Λεωφόρου Νίκης 
και της Πλατείας Διοικητηρίου, στη Θεσσαλονί-
κη και τα δεκάδες έργα αστικών αναπλάσεων 
σε όλες τις πόλεις και στις επτά Περιφερειακές 
Ενότητες.

-Η ολοκλήρωση των έργων στον Τύμβο Κα-
στά στην Αμφίπολη, που χρηματοδοτεί η Περιφέ-
ρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ώστε το μνημείο να 
είναι επισκέψιμο για όλους στις αρχές του 2022.

-Το νέο Μουσείο της Βεργίνας που είναι ε-
φάμιλλο του Μουσείου της Ακρόπολης στην 
Αθήνα.

-Η επέκταση του Δικτύου Φυσικού Αερίου στις 
μεγάλες πόλεις της Κεντρικής Μακεδονίας, που 
θα μειώσει το κόστος θέρμανσης για τις οικογέ-
νειες και το κόστος ενέργειας για τις επιχειρήσεις.

-Τα μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα, που θω-
ρακίζουν 19 πόλεις της Κεντρικής Μακεδονίας.

-Η ενεργειακή αναβάθμιση 40 δημόσιων κτι-
ρίων και η εγκατάσταση νέων σταθμών φόρ-
τισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων σε όλη την 
Κεντρική Μακεδονία.

-Τα 18 νέα σχολεία που κατασκευάζονται 
σήμερα, αλλά και τα 35 νέα σχολεία που θα κα-
τασκευαστούν με τη μέθοδο των ΣΔΙΤ.

-Η αναβάθμιση του δικτύου ηλεκτροφωτι-
σμού σε ολόκληρη την Κεντρική Μακεδονία, 
που είναι και το μεγαλύτερο έργο ΣΔΙΤ στην 
Ελλάδα.

-Η αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών 
στα Πανεπιστήμια και τα Επιμελητήρια της Κε-
ντρικής Μακεδονίας.

«Η πανδημία, παρά τα μεγάλα προβλήματα 
που δημιούργησε, δεν μας σταμάτησε. Συνεχί-
ζουμε με την ίδια αποφασιστικότητα, με πολλή 
και σκληρή δουλειά. Οι Περιφέρειες αποδείξαμε 
ότι είμαστε φορείς σταθερότητας και αποτελε-
σματικότητας. Η χώρα μας, η Δημοκρατία μας, 
η οργανωμένη Πολιτεία, το πολιτικό σύστημα, 
διαθέτουμε πλέον την ωριμότητα, την προνοη-
τικότητα και τη βούληση, να κάνουμε το μεγάλο 
βήμα και στην Ελλάδα: Τη μετάβαση από την 
Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση στην Περιφερειακή 
Διακυβέρνηση», συμπλήρωσε ο Περιφερειάρ-
χης.

Δέκα χρόνια 
μετά την απονο-
μή του Βραβείου 
«Πρόσβαση στη 
Μάθηση» από το 
Ίδρυμα Bill and 
Melinda Gates, 
η Βιβλιοθήκη συ-
ζητάει για το μέλ-
λον με ποικίλες 
εκδηλώσεις, τον 
Νοέμβριο και τον 
Δεκέμβριο του 
2020, με ελεύθε-
ρη πρόσβαση μέ-
σω του ιστότοπου 
της Βιβλιοθήκης: 
future.libver.gr

Δ έ κ α  χ ρ ό -
ν ια δημιουργί -
ας, προόδου και 
προσφοράς με 
1.500.000, δανει-
σμούς βιβλίων, 
1.031 εκδηλώσεις, 673 μαθήματα πάνω στις νέες 
τεχνολογίες και 2.394 εργαστήρια για παιδιά και ε-
νήλικες. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ 
ΣΤΙΣ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ (12-14 Νοεμβρίου)2020, με  10 
διαδικτυακές συναντήσεις.

 Η βιβλιοθήκη είναι οι άνθρωποι, είναι η γνώση και 
η πρόσβαση σε αυτή. Πενήντα επιστήμονες, επαγγελ-
ματίες, συγγραφείς που ζουν η κατάγονται από την 
περιοχή και άλλοι που έχουν επισκεφθεί τη Δημόσια 
Βιβλιοθήκη της Βέροιας συνομιλούν για το παρόν και 
το μέλλον της περιοχής. 10 διαδικτυακές συζητήσεις 
με 10 διαφορετικά θέματα: Ιστορία, Εκπαίδευση, Ε-
πικαιρότητα, Μουσική, Οίνος, Οικονομία, Λογοτεχνία, 
Αρχιτεκτονική, Επιστήμη, Τεχνολογία. Παρακολουθεί-
στε όλες τις δράσεις από το κανάλι της βιβλιοθήκης 
στο Youtube https://www.youtube.com/user/libveria 
Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο future.libver.gr/
programme Προβολή Ταινίας, 15 Νοεμβρίου2020 
Την Κυριακή 15 Νοεμβρίου και ώρα 19.00-20.00, θα 
προβληθεί το Ντοκιμαντέρ - «Πηγή είναι ο Λόγος - 
Αναζητώντας την αόρατη πόλη». Μία παραγωγή της 
“Κυριώτισσας Ουτοπία” & Γιάννη Καισαρίδη (Κίνηση 
Πολιτών Κυριώτισσας, Βέροια). Πηγή είναι ο Λόγος, 
Η υφασμάτινη, Ο τελευταίος επιζών, Εντάφιο προικιό, 
Κιβωτός, Ίριδες, Η Τίγκα στην Κλεισούρα, Θε μου, 
συχώρα με, Δημήτριος Βικέλας – Χίλια καρφιά στην 
πόρτα μου, Ο ουρανός ένα βιβλίο. 10 ανατρεπτικές 
κινηματογραφικές περιηγήσεις. Αναδεικνύοντας την 
αόρατη Βέροια. Πηγή ο Λόγος. Παρακολουθείστε το 
από το κανάλι της βιβλιοθήκης στο Youtube https://
www.youtube.com/user/libveria Συντονιστείτε και α-
κούστε πρώτοι τα Podcasts - “Οι άνθρωποι της πό-
λης στο προσκήνιο», από τις 19/11 έως 22/12 2020 
Τα 10 πρώτα podcasts αφηγούνται οι: χειρουργός 
κ. Γιάννης Αβραμίδης, σκηνοθέτης - Ηθοποιός και 
πρώην Πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας κ. Οδυσσέας 
Γωνιάδης, κτηνοτρόφος κ. Δημήτρης Ζαρκάδας, επι-
χειρηματίας κ. Νούλης Σιορμανωλάκης, σκηνοθέτης 
και συγγραφέας κ. Στράτος Τζίτζης, ποιητής κ. Θα-
νάσης Μαρκόπουλος, συγγραφέας και συνταξιούχος 
εκπαιδευτικός κ. Παύλος Πυρινός, επιχειρηματίας κ. 
Αργύρης Μπουρντένας, ποδοσφαιριστής κ. Γιώτης 
Τσαλουχίδης, εικαστικός κ. Νίκος Τσιαπάρας. (Αναλυ-
τικό πρόγραμμα future.libver.gr/programme)

Τρία  εργαστήρια για παιδιά θα πραγματοποιη-
θούν στις 12 και 19 Δεκέμβριο. «Εφευρέτες Ιδεών!» 
με την εικαστικό Κατερίνα Αναστασίου και «Είμαστε 
τα παιδιά των ημερών που πορευόμαστε εξερευνώ-
ντας τη ζωή…» με την νηπιαγωγό και δασκάλα χορού 
Αθηνά Φελούρη και την κοινωνική λειτουργό Αλέξια 
Κουκουνασούλη. (Αναλυτικό πρόγραμμα στο future.
libver.gr/programme)

 Φωτογράφοι και τόπος 
Επαγγελματίες και ερασιτέχνες φωτογράφοι με 

καταγωγή από την Ημαθία καλούνται να στείλουν 
φωτογραφίες, μέχρι 10 Δεκεμβρίου, στη διαδικτυακή 

έκθεση φωτογραφίας «Φωτογράφοι και Τόπος», με 
θέμα τη Βέροια και τίτλο: “Βέροια, στιγμές της πόλης”. 
Όλες οι πληροφορίες και οι όροι συμμετοχής στην 
ιστοσελίδα future.libver.gr/photos2020 

Ζωγράφοι και τόπος
 Επιπλέον υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση για επαγ-

γελματίες και ερασιτέχνες ζωγράφους με καταγωγή 
από την Ημαθία, να υποβάλουν τα έργα τους μέχρι 10 
Δεκεμβρίου, με θέμα τη Βέροια και τίτλο: “Ζωγράφοι 
και Τόπος” τα οποία θα παρουσιαστούν σε εικονική 
(virtual) έκθεση στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης. 
Όλες οι πληροφορίες και οι όροι συμμετοχής στην 
ιστοσελίδα future.libver.gr/paintings2020 

Δημιουργία υπαίθριου αναγνωστηρίου 
Η μεταμόρφωση του εξωτερικού ακάλυπτου χώ-

ρου της βιβλιοθήκης σε υπαίθριο αναγνωστήριο και 
πολυχώρο στην εποχή της πανδημίας έρχεται να 
ανταποκριθεί στις καινούργιες συνθήκες που περιο-
ρίζουν σημαντικά την παρουσία κόσμου σε κλειστούς 
χώρους. Ο συνδυασμός ψηφιακών και δια ζώσης 
υπηρεσιών θα είναι μία πραγματικότητα στο νέο αυτό 
χώρο αφού οι επισκέπτες θα μπορούν να χρησιμο-
ποιούν με δωρεάν πρόσβαση στο ιντερνετ το ασύρ-
ματο δίκτυο της βιβλιοθήκης, να έχουν πρόσβαση 
στις βάσις δεδομένων, να παρακολουθούν μαθήματα 
και εργαστήρια απολαμβάνοντας ταυτόχρονα την άνε-
ση και την ασφάλεια ενός υπαίθριου αναγνωστηρίου. 
‘Όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν θα μπορεί 
ο χώρος να χρησιμοποιείται και για προβολές, μικρές 
μουσικές εκδηλώσεις και συζητήσεις με δημιουργούς. 
Ο χώρος θα φιλοξενεί επίσης δράσεις για παιδιά 
καθώς στην ουσία αποτελεί μία φυσική συνέχεια των 
“Μαγικών Κουτιών” που βρίσκονται στο ισόγειο και 
εξακολουθούν να αποτελούν πηγή έμπνευσης για 
παιδιά και γονείς. Το υπαίθριο αναγνωστήριο πρό-
κειται να ολοκληρωθεί έως τον Δεκέμβριο του 2020. 
Δείτε την πρόοδο των εργασιών στο future.libver.gr/
openreadingroom 

Κινητές βιβλιοθήκες 
Για 4η συνεχόμενη χρονιά το Κοινωφελές Ίδρυμα 

Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου (Κ.Ι.Κ.Π.Ε.) συνε-
χίζει να υποστηρίζει τη λειτουργία της κινητής βιβλιο-
θήκης της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας 
μέσω του Future Library. 

Η επανεκκίνηση της λειτουργίας των κινητών βι-
βλιοθηκών συνδέεται εφέτος με τη διοργάνωση των 
εκδηλώσεων για τα 10 χρόνια από την απονομή του 
βραβείου «πρόσβαση στη μάθηση» του ιδρύματος Bill 
and Melinda Gates. Η υποστήριξη από το Κ.Ι.Κ.Π.Ε 
μας δίνει τη δυνατότητα να σκεφτούμε και να συζη-
τήσουμε ξανά και το ρόλο των Κινητών Βιβλιοθηκών 
στο νέο περιβάλλον που δημιουργεί η εποχή της παν-
δημίας. Τον μήνα Νοέμβριο θα διακοπεί η λειτουργία 
της κινητής βιβλιοθήκης και ανάλογα με τις γενικότε-
ρες εξελίξεις θα επανεξεταστεί η κίνηση της για τους 
επόμενους μήνες. (Λεπτομέρειες στο future.libver.gr/
mobilelibraries).

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 

Βέροιας: Δέκα χρόνια 
μετά το Βραβείο, συζητάει 

για το μέλλον με σειρά 
διαδικτυακών δράσεων 

Στοχευμένες δράσεις ενίσχυσης 
της βιομηχανίας και στήριξης των 

επιχειρήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας 
ανακοίνωσε ο Α. Τζιτζικώστας
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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.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κέ-
ντρο οροφοδιαμέρισμα
2ουορόφου105τ.μ.,85
τ.μ.καθαράμε3υπνο-
δωμάτια, σαλοκουζίνα,
μπάνιο, τζάκιB/Qκατα-

σκευή2001.Τιμήευκαι-
ρίας75.000ευρώ!!!Τηλ.:
6973735020.

του Σαββατοκύριακου

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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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 διαμέρι-
σμαστοκέντρο3δωμάτια,
σαλόνι,κουζίνα,καινούργιο
μπάνιο, κεντρική θέρμαν-
ση, καλή κατάσταση, 260
ευρώ.Τηλ.:6973735020.

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.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ,Μητρο-
πόλεως 35, χώρος 90 τ.μ.
περίπου, με 3 χώους και
κουζινα,W.C.,γιαεπαγγελ-
ματική χρήση ή για διαμέ-
ρισμα, 3ος όρ.Τηλ.: 6932
471705&2331021100.

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.

Όλα τα ακίνητά μας στο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 
ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ

του Σαββατοκύριακου



ΠΡ. ΗΛΙΑΣ 15, ενοικιάζεται
γραφείο 20 τ.μ., επιπλωμένο.
Τηλ.:2331024072.

ΕΝΟΙΚ ΙΑΖΕΤΑΙ  ι α τρε 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.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα

τη Βέροιας, αναζητά χειριστή
μηχανημάτων έργου με ικανό-
τητα οδήγησης επαγγελματικού

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,
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙ
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.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
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.



φορτηγού για να εργαστεί σε
έργο ύδρευσης στηΘεσσαλο-
νίκη.Τηλ. επικοινωνίας: 23310
23400,Κιν.:6977443518.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγόςσε επιχεί-
ρησηεισαγωγής&εμπορίαςκα-
ταναλωτικώνπροϊόντωνμεέδρα
τοΝομόΗμαθίας.Απαραίτητα
προσόντα: κάτοχοςδιπλώματος
οδήγησης Γ΄ κατηγορίας, ΠΕΙ,
ηλικίαέως38ετών(εκπληρωμέ-
νεςστρατιωτικέςυποχρεώσεις),
προϋπηρεσίασεαντίστοιχηθέση
θεωρείταιεπιπλέονπροσόν.Ικα-
νοποιητικόςμισθός.Βιογραφικά
στο e-mail: vbotzori@otenet.gr
καιστοFax:2331091610.

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.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για καφέ
ουζερί, δίπλα στο παλιό Κρα-
τικόΚΤΕΟστο δρόμοΜακρο-
χωρίου-Λυκογιάννης, για απο-
γευματινή εργασία. Τηλ.: 6977
755040&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’’ ζητάει
ναπροσλάβει για μόνιμη απα-
σχόληση, εξωτερικόπωλητή ή
πωλήτρια για τουςΝομούςΗ-
μαθίας,Πέλλας,Θεσσαλονίκης.
Απαραίτηταπροσόντα, ευχέρεια
λόγου,αγγλικήγλώσσα,δίπλω-
μααυτοκινήτου,άδεια εργασίας
προσωπικούασφαλείας, εμπει-
ρίαμεβιογραφικόκαισυστάσεις.
Μισθός,ασφάλισηκαιποσοστά.

Παραλαβήδικαιολογητικώνμε
συνέντευξηστα κεντρικά γρα-
φεία μας, Θεσσαλονίκης 45
Βέροιαwww.securitytsiflidis.gr-
sales@securitytsiflidis.gr-Τηλ.
2331027102.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ μεπαιδα-

γωγική κατάρτιση παραδίδει
ιδιαίτερα μαθήματα -διαδικτυ-
ακά και διά ζώσης- σε μαθη-
τέςΔημοτικού,Γυμνασίου,Λυ-
κείουσεπροσιτές τιμές.Τηλ.:
6972890424.

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, ζη-
τάγνωριμίαμεκυρίααπό55 ε-
τών έως68 ετών,μεσκοπό τη
συμβιωσηήτογάμο.Τηλ.:6986
585060.

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



Αναρτήθηκαν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ οι επίσημες οδηγί-
ες για τις βεβαιώσεις κυκλοφορίας, επιβεβαιώνοντας 
πλήρως τις πληροφορίες της aftodioikisi.gr.

Συγκεκριμένα:
1. Για Εργαζομένους –μισθωτούς του ιδιωτι-

κού τομέα, προκειμένου για την μετακίνηση τους 
μπορούν να χρησιμοποιούνται νομίμως εναλλακτικά 
και τα δύο έντυπα ως προς την έκδοση της σχετικής 
βεβαίωσης άδειας κυκλοφορίας.

Ειδικότερα δίνεται η δυνατότητα με τους εξής 
δύο τρόπους:

Α) Χειρόγραφη Βεβαίωση τύπου Α΄ (εκτύπωση 
από το https://forma.gov.gr/ ), συμπληρωμένη και 
υπογεγραμμένη από τον εργοδότη, με φυσική σφρα-
γίδα αυτού και παρέχεται, με προσωπική ευθύνη του 
υπογράφοντος, ή

Β) Βεβαίωση Άδειας Κυκλοφορίας για τους Εργα-
ζόμενους από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ: στο https://eservices.
yeka.gr/

2. Για τα Μέλη Οργάνων Διοίκησης και τους 
Αυτοαπασχολούμενους – Ελ. Επαγγελματίες & 
Επιτηδευματίες,  για λόγους διασταύρωσης, για 
την μετακίνηση τους μπορούν να χρησιμοποιούνται 
ΜΟΝΟ οι Βεβαιώσεις Άδειας Κυκλοφορίας που εκδί-
δονται από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

3. Με τις Βεβαιώσεις Άδειας Κυκλοφορίας που 
εξάγονται από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ  καλύπτονται και οι ε-
κτός των ορίων περιφερειακής ενότητας μετακινήσεις 
για λόγους εργασίας.

4. Ενημερώνουμε ότι οι ήδη εκδοθείσες από 
το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ Βεβαιώσεις Άδειας Κυκλοφορίας 
ισχύουν μέχρι την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης 
τους.

Δείτε αναλυτικά:
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
Για Εργαζομένους, Μέλη Οργάνων Διοίκησης και 

Αυτοαπασχολούμενους -Ελ. Επαγγελματίες & Επι-
τηδευματίες

ΕΚΔΟΣΗ 6.11.2020-ver 1
Σε ισχύ από Σάββατο 7/11 06:00
1. ΠΛΑΙΣΙΟ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας όλο το ει-

κοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα από 7/11/2020 – 
30/11/2020.

Επιτρέπονται οι μετακινήσεις από και προς την 
εργασία και κατά τη διάρκεια της εργασίας.

Α1. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Οι Εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου 

για την μετακίνηση των εργαζομένων τους έχουν δύο 
εναλλακτικές επιλογές ως προς την έκδοση της σχε-
τικής βεβαίωσης άδειας κυκλοφορίας με την οποία 
εφοδιάζουν τον εργαζόμενο:

Α) Χειρόγραφη Βεβαίωση τύπου Α’ (εκτύπωση 
από το https://forma.gov.gr/forma.gov.gr/), συμπλη-
ρωμένη και υπογεγραμμένη από τον εργοδότη, με 
φυσική σφραγίδα αυτού και παρέχεται, με προσωπι-
κή ευθύνη του υπογράφοντος.

Β) Βεβαίωση Αδείας Κυκλοφορίας για τους Ερ-
γαζόμενους – Πρακτικά Ασκούμενους σπουδαστές/
φοιτητές – Μαθητευόμενους από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ: 
στο https://eserviees.Yeka.gr/

Ο εργοδότης δηλώνει το ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ του 
εργαζόμενου. Σε περίπτωση που η φύση της εργασί-
ας του εργαζόμενου απαιτεί την κυκλοφορία κατά τη 
διάρκεια του ωραρίου του, γράφεται στο πεδίο των 
«Σημειώσεων». Επίσης, δύναται η μετακίνηση με-
ταξύ των περιφερειακών ενοτήτων μόνο για λόγους 
εργασίας.

Για τη λήψη της ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟ-
ΦΟΡΙΑΣ εργαζομένων που πρέπει να μεταβούν ή να 
αποχωρούν από την εργασία τους καθώς και για τις 
μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, η 
Είσοδος της επιχείρησης/εργοδότη πραγματοποιείται 
για Κοινές επιχειρήσεις – εργοδότες με χρήση των 
προσωπικών κωδικών (κωδικός χρήστη και συνθη-
ματική λέξη- Username, PIN) που έχουν αποδοθεί 
από τον e-Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 
(e-ΕΦΚΑ), δηλ. έχουν απογραφεί στον e-ΕΦΚΑ στα 
αντίστοιχα μητρώα εργοδοτών και χρησιμοποιούν 
τον ίδιο συνδυασμό ονόματος και κωδικό χρήστη 
που έχουν στο ΠΣ e-ΕΦΚΑ, συμπληρώνοντας το κα-
τάλληλο έντυπο [ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ -ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ], το οποίο 
και αποστέλλουν στον εργαζόμενο, ο οποίος μπορεί 
να το επιδείξει στα ελεγκτικά όργανα ένγχαρτα ή 
ηλεκτρονικά.

Η γνησιότητα του εγγράφου πιστοποιείται με τον 
αριθμό πρωτοκόλλου επί αυτού.

Το έντυπο συμπληρώνεται πριν την μετακίνηση 
του εργαζόμενου, δηλώνεται το ωράριο εργασίας του 
και νοείται ότι καλύπτει και το απαιτούμενο χρόνο 
που ο εργαζόμενος χρειάζεται να μετακινηθεί από και 
προς την εργασία του, καθώς και κατά τη διάρκεια 
αυτής και ο εργοδότης οφείλει να το παράσχει και ο 

εργαζόμενος να το επιδείξει στα 
όργανα ελέγχου.

Σε κάθε περίπτωση, αν ο ερ-
γοδότης δεν το παράσχει και ο 
εργαζόμενος δεν το επιδείξει ή 
δεν υπάρξει ταυτοποίηση στοι-
χείων κατά τον έλεγχο, επισύρο-
νται διοικητικές κυρώσεις.

Η ταυτοπροσωπία του ανω-
τέρω εργαζόμενου/ης γίνεται με 
την επίδειξη της ταυτότητάς ή 
διαβατηρίου του/της.

Η διασταύρωση των στοιχεί-
ων του εργαζόμενου πραγματο-
ποιείται σύμφωνα με τα τηρού-
μενα στοιχεία στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ 
του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων.

Βάσει της παρ.2 του άρ-
θρου 4 της ΚΥΑ Αριθμ. ΔΙ-
α /Γ.Π.ο ικ .69863/2 .11.2020 
(Β’4829), όπως εκάστοτε ισχύει, 
σε περίπτωση παράβασης επι-
βάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύ-
ψους 150 ευρώ στον εργαζόμε-
νο/η και σε περίπτωση δήλωσης 
ψευδών ή πλαστών στοιχείων ή 
έκδοσης ψευδούς βεβαίωσης, 
επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ 
στον εργοδότη.

Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 22 του 
ν.1599/1986: «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευ-
δή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με 
έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται 
με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαί-
τιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει 
στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος 
βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμω-
ρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών»

Η βεβαίωση ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης 
κα δύναται να ισχύσει για χρονικό διάστημα έως 
30/11/2020.

Α2. Βεβαίωση Αδείας Κυκλοφορίας για μέλη Ορ-
γάνου Διοίκησης από Επιχείρηση/Εργοδότη στο Π.Σ. 
ΕΡΓΑΝΗ: στο https://eservices.yeka.gr/

Για τη λήψη της ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟ-
ΦΟΡΙΑΣ

α. για Εργοδότες -Επιχειρήσεις που είναι απογε-
γραμμένοι στον e-ΕΦΚΑ για τη λήψη της ΒΕΒΑΙΩ-
ΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, η Είσοδος πραγμα-
τοποιείται με χρήση των προσωπικών κωδικών (κω-
δικός χρήστη και συνθηματική λέξη- Username, PIN) 
που έχουν αποδοθεί από τον e-Ενιαίο Φορέα Κοινω-
νικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), δηλ. έχουν απογραφεί 
στον e-ΕΦΚΑ στα αντίστοιχα μητρώα εργοδοτών και 
χρησιμοποιούν τον ίδιο συνδυασμό ονόματος και 
κωδικό χρήστη που έχουν στο ΠΣ e-ΕΦΚΑ, επιλέ-
γοντας το κατάλληλο έντυπο [ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΟΡ-
ΓΑΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ].

β. για επιχειρήσεις μη απογεγραμμένες ως εργο-
δότες στον e-ΕΦΚΑ, η Είσοδος πραγματοποιείται με 
τη χρήση των κωδικών Taxisnet1• όπου εισέρχονται 
στις υπηρεσίες WEB της Ανεξάρτητη w Αρχη\ν Δη-
μοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) – πιστοποίηση μέσω του 
συστήματος TAXIS. Επιβεβαιώνουν με την επιλογή 
«Εξουσιοδότηση» τη συγκατάθεσή τους ώστε η ε-
φαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος Εργάνη 
να αποκτήσει πρόσβαση στα βασικά στοιχεία Μη-
τρώου που παρέχονται από το φορολογικό μητρώο 
του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και στη συνέχεια 
επιλέγουν το κατάλληλο έντυπο [ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩ-
ΣΗ -ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΛΟΥΣ 
ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ].

Η γνησιότητα του εγγράφου πιστοποιείται με τον 
αριθμό πρωτοκόλλου επί αυτού.

Το έντυπο συμπληρώνεται πριν την μετακίνηση, 
καλύπτει το διάστημα που το μέλος Οργάνου Διοίκη-
σης απαιτείται να μετακινηθεί από και προς την ερ-
γασία του και κατά τη διάρκεια της εργασίας του και 
οφείλει να το επιδείξει στα αρμόδια όργανα ελέγχου.

Η ταυτοπροσωπία του δηλούντος /σας γίνεται με 
την επίδειξη της ταυτότητάς ή διαβατηρίου του/της.

Σε περίπτωση δήλωσης ψευδών στοιχείων, επι-
βάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ. Σύμ-
φωνα με την παρ. 6 του άρθρου 22 του ν.1599/1986: 
«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή 
αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύ-
θυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση 
τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των 
πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του 
ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον 
ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη 
μέχρι 10 ετών».

Η βεβαίωση ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης 

κα δύναται να ισχύσει για χρονικό διάστημα έως 
30/11/2020.

Β. Βεβαίωση Αδείας Κυκλοφορίας για τους Αυτο-
απασχολούμενους – Ελ. Επαγγελματίες & Επιτηδευ-
ματίες στο https://eservices.yeka.gr/

Για τη λήψη της ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟ-
ΦΟΡΙΑΣ

α. για Εργοδότες – Ατομικές Επιχειρήσεις που 
είναι απογεγραμμένοι στον e-ΕΦΚΑ για τη λήψη 
της ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, η Εί-
σοδος πραγματοποιείται με χρήση των προσωπι-
κών κωδικών (κωδικός χρήστη και συνθηματική 
λέξη- Username, PIN) που έχουν αποδοθεί από τον 
e-Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), 
δηλ. έχουν απογραφεί στον e-ΕΦΚΑ στα αντίστοιχα 
μητρώα εργοδοτών και χρησιμοποιούν τον ίδιο συν-
δυασμό ονόματος και κωδικό χρήστη που έχουν στο 
ΠΣ e-ΕΦΚΑ, συμπληρώνοντας το κατάλληλο έντυπο 
[ΔΗΛΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥ-
ΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ -ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ & 
ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑ].

β. για Αυτοαπασχολούμενους, Ελευθέρους Ε-
παγγελματίες, Επιτηδευματίες μη απογεγραμμένους 
ως εργοδότες στον e-ΕΦΚΑ, η Είσοδος πραγματο-
ποιείται με τη χρήση των κωδικών Taxisnet2. όπου 
εισέρχονται στις υπηρεσίες WEB της Ανεξάρτητη w 
Αρχη\ν Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) – πιστοποί-
ηση μέσω του συστήματος TAXIS. Επιβεβαιώνουν 
με την επιλογή «Εξουσιοδότηση» τη συγκατάθεσή 
τους ώστε η εφαρμογή του Πληροφοριακού Συστή-
ματος Εργάνη να αποκτήσει πρόσβαση στα βασικά 
στοιχεία Μητρώου (ΑΦΜ, Όνομα, Επώνυμο, Πα-
τρώνυμο, Μητρώνυμο, Έτος Γέννησης) που πα-
ρέχονται από το φορολογικό μητρώο του 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και στη 
συνέχεια συμπληρώνουν το κατάλληλο 
έντυπο [ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΒΕΒΑΙΩ-
ΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΑΠΑ-
ΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ – ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ 
& ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑ].

Η γνησιότητα του εγγράφου πιστοποιεί-
ται με τον αριθμό πρωτοκόλλου επί αυτού.

Το έντυπο συμπληρώνεται πριν την 
μετακίνηση, καλύπτει το διάστημα που ο 
Αυτοαπασχολούμενος, Ελεύθερος Επαγ-
γελματίας και Επιτηδευματίας απαιτείται να 
μετακινηθεί από και προς την εργασία του 
και κατά τη διάρκεια αυτής και οφείλει να 
το επιδείξει στα αρμόδια όργανα ελέγχου.

Η ταυτοπροσωπία του δηλούντος /σας 
γίνεται με την επίδειξη της ταυτότητάς ή 
διαβατηρίου του/της.

Σε περίπτωση δήλωσης ψευδών στοι-
χείων, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 
ύψους 300 ευρώ. Σύμφωνα με την παρ. 6 
του άρθρου 22 του ν.1599/1986: «Όποιος 
εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα 
ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με 
έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών 
μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πρά-
ξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυ-
τόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος 
βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει 
άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 
ετών»».

Η βεβαίωση ισχύει από την ημερομηνία 
έκδοσης κα δύναται να ισχύσει για χρονικό 

διάστημα έως 30/11/2020.
2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ
Συνοπτική Περιγραφή:
•    Πρόσβαση και είσοδος στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ  στο 

https://eservices.yeka.gr/
•    Επιλογή: ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ -> Βεβαιώσεις Κυ-

κλοφορίας -> Εισαγωγή
•    Επιλογή
o   ΕΙΔΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ : ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
– Εργαζόμενου, ή
– Αυτοαπασχολούμενου – Ελ. Επαγγελματία &  

Επιτηδευματία (η δυνατότητα δίνεται μόνο για φυσι-
κά πρόσωπα), ή/και–  μέλους Οργάνου Διοίκησης).

• Η φόρμα προσυμπληρώνεται με όλα τα στοιχεία 
του  εργαζόμενου, επιτηδευματία ή/και του μέλους 
Οργάνου Διοίκησης.

• Επιλέγεται μία ή εναλλακτικά περισσότερες πε-
ριφερειακές ενότητες σε περίπτωση που απαιτείται.

• Επιλέγεται ώρα από – έως για το διάστημα  κα-
τά τα ανωτέρω.

• Η αίτηση – βεβαίωση υποβάλλεται, λαμβάνει 
Αρ. Πρωτοκόλλου και Ημερομηνία και μπορεί να 
εκτυπωθεί ή να σωθεί ως αρχείο pdf.

Αναζήτηση ήδη καταχωρημένων και υποβλη-
θέντων βεβαιώσεων

• Πρόσβαση και είσοδος στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ
• Επιλογή: ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ -> Βεβαιώσεις Κυ-

κλοφορίας -> Αναζήτηση
•    Επιλογή Φίλτρων και αναζήτηση. Από την 

Επιλογή της κάθε αίτησης μπορεί να γίνει εκτύπωση 
της βεβαίωσης.
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Eπίσημες οδηγίες από ΕΡΓΑΝΗ, 
για τις βεβαιώσεις μετακίνησεις
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