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

-1,1 εκατ. στην Κεντρική Μακεδονία

Μεγάλη κίνηση χθες
στους δρόμους και στην
Αγορά της Βέροιας

Τεστ από τον ΕΟΔΥ
σε υπαλλήλους
των Δικαστηρίων Βέροιας
Σελ. 2

Σελ. 3

Σελ. 2

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
Βέροιας: Δέκα χρόνια
μετά το Βραβείο, συζητάει
για το μέλλον με σειρά
διαδικτυακών δράσεων

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
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69χρονος έχασε τη ζωή του μετά
από σύγκρουση τρακτέρ με Ι.Χ.
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8:00π.μ. – 4.00 μ.μ.,
το ωράριο
λειτουργίας
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Ημαθίας
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ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας:
Aναστέλλεται η λειτουργία του Δ΄
Παιδικού Σταθμού λόγω κρούσματος
στο υπαλληλικό δυναμικό
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Συνδρομές

Ετήσια ιδιωτών
εσωτερικού 100 ευρώ + ΦΠΑ
Εξαμηνιαία ιδιωτών
εσωτερικού 50 ευρώ + ΦΠΑ
Ετήσια Δήμων, Περιφερειών, Τραπεζών, Οργανισμών & εταιριών Α.Ε.
300 ευρώ + ΦΠΑ

Δημοσιεύσεις ανά
εκατοστό στήλης

Πλειστηριασμών και
Διακηρύξεων             5,00 ευρώ.
Ισολογισμών Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 5,00 ευρώ.
Δημοσιεύσεις Δημοσίου 2,00 ευρώ.
Ιδιωτικές δημοσιεύσεις κατόπιν συνεννόησης

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα
ή όχι
δεν επιστρέφονται
ΛΑΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10
59132
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ
Κωδικός 1801
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Ανατολή Ήλιου:
.20
17
υ:
Δύση  Ήλιο

Σαν «Black Friday» χθες η Αγορά της Βέροιας,
με μεγάλη κίνηση και στους δρόμους

312-54

ΙΑΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡ
7-8
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
33 μαρτύρων,
Των εν Μελετινή
Λαζάρου οσίου

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

Κάτι σαν παραμονή εορτών θύμιζε η χθεσινή μέρα
στο κέντρο της Βέροιας, αφού η κίνηση, τόσο στους
δρόμους όσο και στην Αγορά ήταν μεγάλη, σε όλα τα
μαγαζιά. Προφανώς ενόψει του lockdown που τίθεται σε
ισχύ από σήμερα τα ξημερώματα, ο κόσμος έσπευσε να
κάνει τα  ψώνια του, να προμηθευτεί χειμωνιάτικα ρούχα, παπούτσια και είδη απαραίτητα για τις ανάγκες ενός
μήνα σχεδόν που θα είναι κλειστό το λιανεμπόριο, αλλά
και για τα δωράκια  των ονομαστικών εορτών που είναι
αρκετές μέσα στο Νοέμβριο. Το όλο σκηνικό συμπλήρωναν και οι μουσικές του Θεοδωράκη από μεγάφωνα στο
εμπορικό κέντρο, στο πλαίσιο της δράσης με αναφορά
στο έργο του Βαρλάμη για το Μίκη.
Μάλλον κάτι σε «black Friday» ήταν η χθεσινή Παρασκευή, που τόνωσε λίγο την Αγορά, σαν μια καλή
ένεση, πριν την…αναισθησία!

Τεστ απο τον ΕΟΔΥ την Παρασκευή
σε υπαλλήλους των Δικαστηρίων Βέροιας

Ανησυχία προκάλεσε η εμφάνιση δύο υπηρεσιακών αυτοκινήτων του
ΕΟΔΥ στο πάρκινγκ του Δικαστικού Μεγάρου Βέροιας την Παρασκευή το
πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες κατόπιν αίτησης του διοικητικού προσωπικού της Εισαγγελίας Βέροιας προς τον ΕΟΔΥ, κλιμάκιο εστάλη για να
πραγματοποιήσει τεστ στους υπαλλήλους, μετά την αύξηση των κρουσμάτων στην περιοχή. Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε στο γραφείο της
Εισαγγελέως Βέροιας, ενώ εκτός από τους υπαλλήλους της Εισαγγελίας,
δειγματοληπτικά έγιναν τεστ και σε υπαλλήλους του Πρωτοδικείου.

Ο αντιδήμαρχος Στ. Ασλάνογλου ενημέρωσε
για τις χριστουγεννιάτικες «κινήσεις»
του δήμου Βέροιας
Ενημέρωση για τις Χριστουγεννιάτικες «κινήσεις» του δήμου Βέροιας έκανε ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Στέλιος Ασλάνογλου στην τηλεδιάσκεψη του δημοτικού συμβουλίου.
Ο κ. Ασλάνογλου ανέφερε ότι για την Χριστουγενιάτικη Γιορτή επελέγησαν  2 οικονομικές
λύσεις. Μια σειρά από χριστουγεννιάτικα παιχνίδια και  το στήσιμο της Χριστουγεννιάτικης
Αγοράς. Για την πρώτη λύση η οικονομική επιτροπή απέσυρε την πρότασή της λόγω κορωνοϊού, ενώ για την χριστουγεννιάτικη αγορά ο αντιδήμαρχος ανέφερε ότι θα ετοιμαστεί
ο κανονισμός και εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν θα προχωρήσει. Τις καλές εποχές και
ήταν δύσκολες οι χριστουγεννιάτικες γιορτές στη Βέροια, πόσο δε μάλλον τώρα…

Τζιτζικώστας:«Το νέο Μουσείο της Βεργίνας,
είναι εφάμιλλο του Μουσείου της Ακρόπολης»

Ειδικές δράσεις ενίσχυσης μέσω του νέου ΕΣΠΑ για τις βιομηχανίες της Κεντρικής Μακεδονίας,
που πλήττονται από την πανδημία του κορονοϊού
επεξεργάζεται η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών
Ελλάδας, όπως ανακοίνωσε ο Απόστολος Τζιτζικώστας, στο Thessaloniki Summit 2020. Η ενίσχυση
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών στην Κεντρική Μακεδονία με
μη επιστρεπτέο κεφάλαιο κίνησης, 150 εκ. ευρώ
συνολικά, έχει ήδη συγκεντρώσει τεράστιο ενδιαφέρον, ώστε  να μην κλείσουν επιχειρήσεις και να
μη χαθούν θέσεις εργασίας. Ο κ. Τζιτζικώστας αναφέρθηκε και στα έργα που υλοποιούνται ή  ολοκληρώνονται, είτε ξεκινούν το αμέσως επόμενο διάστημα, σε όλους τους
τομείς. Μεταξύ των έργων που υλοποιούνται είναι και το νέο Μουσείο της Βεργίνας, είπε εκτιμώντας ότι είναι «εφάμιλλο
του Μουσείου της Ακρόπολης στην Αθήνα».
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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
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 λελογισμένη χρήση της κατ ‘εξαίρεση μετακίνησης και ειδικά ισχυρή
σύσταση να αποφεύγονται οι βραδινές μετακινήσεις αν δεν είναι απολύτως αναγκαίες. Προειδοποίησε δε για «σαρωτικούς ελέγχους»
και είπε ότι «τα πρόστιμα έχουν διπλασιαστεί».
«Κατά τις βραδινές ώρες συνιστούμε στους πολίτες να μετακινούνται μόνο αν είναι απολύτως απαραίτητο, οι έλεγχοι θα είναι
σαρωτικοί» τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς, ενώ επισήμανε ότι για τη μετακίνηση των εργαζομένων είναι απαραίτητη η βεβαίωση από το πληροφοριακό 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 προβλέπεται 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 πρόσωπα 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 Νοεμβρίου στα πλαίσια του γενικού lockdown έστειλε ο υπουργός Προστασίας 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 σαρωτικοί έλεγχοι αυστηροί
έλεγχοι παρουσία εισαγγελέων, έτσι ώστε να
αποτραπούν φαινόμενα
που παρατηρήθηκαν
στο παρελθόν και δημιούργησαν τόσο μεγάλη
ζημιά».
Ξεκαθάρισε, τέλος, ότι θα γίνονται αυστηροί
έλεγχοι στα διόδια όλης
της χώρας, για αυτούς
που θα επιστρέψουν
μετά την έξοδο των τελευταίων ημερών υπενθυμίζοντας ότι επιτρέπεται η επιστροφή μετά το
Σάββατο το πρωί, μόνο
σε εκείνους που έχουν
μόνιμη κατοικία στον τόπο επιστροφής τους.
Στο δρόμο οι Αστυνομικοί, με επαυξημένες περιπολίες
και ελέγχους και στην Ημαθία
Με σχέδιο δράσης ξεκινά από σήμερα και η Αστυνομική Διεύθυνση 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 λοκντάουν έχουν ανασταλεί όλες οι άδειες του αστυνομικού προσωπικού και η δύναμη σύσσωμη είναι στην διάθεση της υπηρεσίας για
να βγει στο δρόμο.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες που λάβαμε από την Αστυνομική Διεύθυνση, το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει επαυξημένες
περιπολίες στην πόλη για τον έλεγχο της κίνησης πεζών και αυτοκινήτων(οδηγών και επιβαινόντων), αφού με το κλείσιμο των καταστημάτων 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.

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.

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 δρομολόγια 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 απολύμανση η οποία θα επαναληφθεί τις επόμενες ημέρες ενώ τέθηκαν άμεσα σε εφαρμογή τα
προβλεπόμενα πρωτόκολλα αναστολής λειτουργίας και υγειονομικού περιεχομένου.

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 ημεδαπός, συγκρούσθηκε με πλατφόρμα γεωργικού ελκυστήρα
που οδηγούσε 49χρονος ημεδαπός, με αποτέλεσμα
αρχικά το τραυματισμό του 69χρονου οδηγού και την διακομιδή 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.
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ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΠΥΡΟΥ
ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ-ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΓΕΡΣΕΙΣΟΙ ΑΠΟΤΥΧΙΕΣ ΕΓΙΝΑΝ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ
Γράφει ο
Παναγιώτης
Παπαδόπουλος
Φιλόλογος
Πριν αναφερθούμε
στα γεγονότα του πραξικοπήματος της 15 Ιουλίου
1974 που προετοίμασε
στη συνέχεια στην εισβολή των Τούρκων στην
Κύπρο πέντε μέρες αργότερα, 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 απόπειρας του Μακαρίου για να νομιμοποιήσει η Τουρκία
την εισβολή της. Σε αυτό τον τόπο πάντα υπάρχουν
οι μοιραίοι Εφιάλτες, που το πατριωτικό τους συναίσθημα πολλές φορές αποδεικνέται αναξιόπιστο και
καταστροφικό.
Η Κυβέρνηση Μαρκεζίνη ήταν μια απόφαση
που δεν ικανοποιούσε τις φιλοδοξίες κάποιων στρατιωτικών που δεν συμφιλιώθηκαν με την ιδέα, ότι η πολιτική εξουσία δεν είναι η αποστολή που τους ανάθεσε η πατρίδα, παρά η άμυνα του κράτους μέσα στους
. Άνθρωποι του χώρου των αξιωματικών αναζητούσαν
τρόπους ανατροπής της έναρξης της μεταπολίτευσης. Ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος είχε
εκλεγεί με βάση το Σύνταγμα που είχε ψηφιστεί στα
πλαίσια του σχεδίου φιλελευθεροποίησης του στρατιωτικού 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 κομμάτων 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, Αναπληρωτής 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 επιλογής του πρωθυπουργού.
Ο Μαρκεζίνης ανέλαβε τα καθήκοντα του προέδρου 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 μάλιστα 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 προετοιμασθεί 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 συμμετοχής του πολιτικού κόσμου είναι η επιστολή του
Νικόλαου Μομφεράτου (ο οποίος θα συμμετάσχει
στην κυβέρνηση) προς τον Κ. Καραμανλή με ημερομηνία 7 Νοεμβρίου 1973. «(...)νομίζω ότι η λύσις
Μαρκεζίνη επιβάλλεται να υποστηριχθεί, διότι αποτελεί βήμα προόδου προς την κατεύθυνσιν της δημιουργίας συνθηκών ομαλότερων (...) Δρομολογείται η
επαναλειτουργία πολιτικού βίου. Αι εκλογαί αποτελούν
μεγάλην ευκαιρίαν. Δεν θα πρέπει να χαθεί από πάθη, πείσματα, προσωπικάς αντιθέσεις ή απωθημένας
καταστάσεις που κατέχουν τον πολιτικόν κόσμον.
Βεβαίως όταν λέγω «Ευκαιρίαν» δεν εννοώ ότι ο πολιτικός κόσμος θα επανέλθει κυρίαρχος του δημόσιου
βίου. Άλλωστε δεν θα έπρεπε να είναι και αυτή η επιδίωξίς 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 ολοκληρώθηκε. 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 λαού. Οι φοιτητές της Νομικής Σχολής τον Φεβρουάριο
1973 ήταν το έναυσμα. Είχα την τύχη την ημέρα εκείνη να μεταβώ στη Φιλοσοφική Σχολή και να μείνω έκπληκτος 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 Ιστορία της Ελλάδος.» τ.3ος 1952-1975 σελ.180…

του Σαββατοκύριακου

Θα καταλάβουμε
το λάθος μας;
Του ιερέως
Παναγιώτου
Σ. Χαλκιά
Συχνά, φίλοι αναγνώστες, ακούμε να
γίνεται λόγος για τις
παραδόσεις μας και
για την ανάγκη να μείνουμε 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, όμως, ο τρόπος αυτός αγγίζει τα όρια της καπηλείας, 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 ωραία τους λόγια πέφτουν, συνήθως στο κενό
και αφήνουν μόνο εφήμερες εντυπώσεις καλλιέπειας. 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, ακόμη 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 παρελθόν, είναι δηλαδή κάτι το παλιό, το σκουριασμένο, το «ντεμοντέ».
Έτσι, οι νέοι μας κυρίως, αρέσκονται να
φέρονται, να ντύνονται, να μιλάνε και να σκέπτονται μοντέρνα. Νιώθουν κάτι να τους απωθεί από την Παράδοση, μια και θα κινδύνευαν 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 παρελθόν, φθάνουν μέχρι σήμερα στην εποχή
μας, ανανεωμένα, με νέες μορφές, με νέες
προοπτικές και μπορούν να προσαρμοσθούν
στις σημερινές συνθήκες.
Ένας διάσημος σύγχρονος Γάλλος θεολόγος 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 παρελθόντος. 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 οικισμούς, νέες μορφές, που βοηθάνε το σύγχρονο 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 μαρασμό και θάνατο.
Οι αρχαίοι Έλληνες μας δίδαξαν την προσήλωσή τους στις παραδόσεις, ιδίως τις θρησκευτικές. Είναι γνωστό ότι η αρχαία πόλη,
δηλαδή η δημοκρατία, ήταν θεμελιωμένη πάνω 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 συγχρόνως 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 αστοχίας τους. Και αν έγκαιρα δεν αλλάξουμε
πορεία η καταστροφή είναι κοντά. Μόνο αν
ο άνθρωπος καταλάβει το λάθος του και επιστρέψει 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 αγνοούμε σ’ όλες του τις πλευρές.
Στοιχεία θρησκευτικά, λαογραφικά, τεχνολογικά, αρχιτεκτονικά, συνεταιριστικά και άλλα, 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 σύγχρονες Βαβυλώνες των πόλεών μας.

Διαδικτυακά για το
Χαμόγελο των παιδιών
Σε Διαδικτυακή εκπομπή μετατρέπει «Το Χαμόγελο του Παιδιού», την προγραμματισμένη, για
την Δευτέρα 9 Νοέμβριου 2020 στις
6.30 μ.μ. επετειακή εκδήλωση των
25 χρόνων του Οργανισμού, με αίσθημα ευθύνης και σεβασμού στις
κρίσιμες στιγμές που διανύει η χώρα 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 Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος.
Ακόμη και σε αντίξοες συνθήκες, ο Οργανισμός μεταφέρει το μήνυμα του μικρού μας
ιδρυτή για το Χαμόγελο κάθε παιδιού.
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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
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Λάζαρος Τσαβδαρίδης: Να πληρωθεί
το 50% των Σχεδίων Βελτίωσης,
πέραν της προκαταβολής
Να ξεκινήσουν ταχύτατα οι πληρωμές στα
Σχέδια Βελτίωσης, πέραν
της προκαταβολής, ζήτησε ο Αν. Γεν. Γραμματέας
ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής Ημαθίας κ. Λάζαρος
Τσαβδαρίδης από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
κ. Κώστα Σκρέκα σε χθεσινή τους σημερινή τους
συνάντηση στο Υπουργείο.
Πιο συγκεκριμένα, ο κ.
Τσαβδαρίδης υπογράμμισε την ανάγκη να αρχίσουν οι πληρωμές, έως
50% της συνολικής δημόσιας δαπάνης, χωρίς την
απαιτούμενη διενέργεια
επιτόπιου ελέγχου.
Δεδομένης της ολοκλήρωσης του σταδίου
των διοικητικών ελέγχων,
ζήτησε την άρση των
γραφειοκρατικών εμποδίων, τα οποία δυστυχώς μεγεθύνονται λόγω
των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση 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 επίσκεψης, 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 μέτρων.
3.
Απλοποίηση του συνόλου των διαδικασιών που
αφορούν τις πληρωμές.
Ο κ. Σκρέκας επισήμανε
ότι οι εν λόγω προτάσεις συμφωνούν με τις προθέσεις της
ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς

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 συνεχές από Τρίτη 10/11 και για όσο διάστημα θα διαρκέσει η
απαγόρευση κυκλοφορίας. Το υποχρεωτικό ωράριο ορίζεται από Δευτέρα έως Παρασκευή από 08:00π.μ. έως 16:00
μ.μ.. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών θα αυξηθούν τα εφημερεύοντα φαρμακεία.

συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη του
πρωτογενούς τομέα, στηρίζοντας τις επενδύσεις που έγιναν προς την κατεύθυνση αυτήν.

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 κρεοπωλείων (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 Δευτέρα 9 Νοεμβρίου θα είναι ανοιχτά από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις
3.30 το μεσημέρι.
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ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ

Οι συνθήκες που ζούμε με αναγκάζουν να
χαιρετίσω τη φίλη, τη φιλάνθρωπο, την επιστήμονα 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 χαμόγελο.
Θα κρατώ στην καρδιά μου τις γλυκές αναμνήσεις της νιότης μας.
Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά της,
στα παιδιά και στα εγγόνια της.
Καλό Παράδεισο Ειρήνη.
Αναστασία Θεμελή

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΒΕΡΟΙΑΣ
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Όμιλος Προστασίας
Παιδιού Βέροιας

Ευχαριστήριο
Αγαπητοί μας φίλοι
και φίλες, παρ’όλες τις αντίξοες συνθήκες ο Όμιλος προστασίας παιδιού
συνέχισε και θα εξακολουθήσει να στηρίζει τις
οικογένειες που έχουν ανάγκη την συνδρομή μας.
Η μηνιαία διανομή τροφίμων στους ωφελούμενους 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 υπενθυμίσουμε 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 επιχειρηματιών της τοπικής μας κοινωνίας ακόμη και η ετήσια συνδρομή σας
με το συμβολικό ποσό των 10 Ευρώ, αποτελεί σημαντική ευεργεσία προς τα ευάλωτα παιδιά και τις οικογένειες τους και μας δίνει
το κουράγιο να συνεχίσουμε την εθελοντική μας εργασία.
Σας ευχαριστούμε
Το Δ.Σ.

Προσωρινή αναστολή
λειτουργίας του
Ομίλου Προστασίας
Παιδιού Βέροιας

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.

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρειάζονται , μπορούν να τα προσφέρουν για το Γηροκομείο
Βέροιας ,στο υπόγειο της Δημοτικής Αγοράς.

του Σαββατοκύριακου

«Αγιολογία και ζωή»:
Νέα σειρά διαδικτυακών
εκπομπών
της Ιεράς Μητροπόλεως
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, μεταδίδοντας εβδομαδιαίες
διαδικτυακές εκπομπές
αλλά και Ιερές Ακολουθίες.
Στις διαδικτυακές εκπομπές προστέθηκε μία
νέα σειρά εκπομπών υπό
τον τίτλο «Αγιολογία και
ζωή», στην οποία ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 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 Νοεμβρίου στις 7:00 μ.μ.
Ομιλία του Σεβασμιωτάτου 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 Φάρασα 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 Γρηγορίου του Παλαμά και της Αγίας Οικογενείας αυτού
Για εγγραφή στο κανάλι της Ιεράς Μητροπόλεως στο Yοutubeπατώντας εδώ: https://youtube.com/c/
KosmasKaragiannis

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων Δ. Βέροιας ζητά εργοθεραπευτή- τρια ή βοηθό εργοθεραπρευτή- 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

του Σαββατοκύριακου
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Δήμος Βέροιας:
Διακόπηκε λόγω covid το
πρόγραμμα εθελοντικών
στειρώσεων αδέσποτων
ζώων συντροφιάς

Η υποχρεωτική καραντίνα που θα εφαρμοστεί από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου σε όλη τη
χώρα υποχρεώνει τους ξένους εθελοντές κτηνίατρους να διακόψουν πρόωρα το πρόγραμμα των εθελοντικών στειρώσεων αδέσποτων
ζώων συντροφιάς στο Δήμο Βέροιας, προκειμένου να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.
Όπως ενημερώνει ο Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης, Άρδευσης, Αγροτικής Οδοποιίας,Ποιότητας Ζωής και Κ.Ε.Π. κ. Ηλίας Τσιφλίδης, ο αρχικός σχεδιασμός του
προγράμματος ήταν να διαρκέσει έως τις 12
Νοεμβρίου, όμως οι λόγω των εξελίξεων διακόπηκε. Στόχο αποτελεί η συνέχιση του κατά
τη διάρκεια της Άνοιξης εφόσον οι εξελίξεις το
επιτρέψουν.
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από τις 3110-2020 έως τις 5-11-2020, στο Δημοτικό

Κτηνιατρείο του Δήμου Βέροιας, σε συνεργασία με τη γερμανική φιλοζωική οργάνωση
Tierinsel Umut Evi e.V. και τα συνεργαζόμενα
τοπικά φιλοζωικά σωματεία.
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του στειρώθηκαν 91 αδέσποτα σκυλιά και 56 αδέσποτες
γάτες, έχοντας ως στόχο τη σταδιακή μείωση
του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους και στην μείωση της επιθετικότητάς 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 Ημαθίας (ΖΩ.Η.), που προσέφεραν εθελοντική
εργασία, καθώς και στους χορηγούς του προγράμματος (Απόστολος Τσαμήτρος και Σια, Α.Σ.
Βερόη, Α.Σ. VENUS, ΑΛ.ΜΜΕ
Α.Ε., ΑΣΠΙΣ Α.Ε., IRA FRUIT,
Αγροτικός Σύλλογος Γεωργών
Βέροιας, ΒΕΡΙΟΤΙΚΗ ΠΙΤΑ ΣΑΚΗΣ, ΤΑΡΑΜΟΝΛΗΣ Χειροποίητη παράδοση, ΚΟΡΜΟΣ
εμπορική, Καφέ DOLCE VIA,
Poetry Coffee Gallery, ΡΑΔΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ)

Ανακοίνωση
Μετά από την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού
στις 05/11/2020 η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας θα προβεί στο
κλείσιμο των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Αμφιθεάτρου καθώς και όλων των
αθλητικών εγκαταστάσεων
που υπόκεινται στην αρμοδιότητα μας.
Ο πρόεδρος της ΚΕΔΑ
Εμμανουήλ Σταυρής

www.laosnews.gr
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ΜΩΥΣΗ … ΣΩΣΕ ΜΑΣ!
Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
Μετά από 15 χρόνια συνδικαλιστικής περιήγησης, 24 χρόνια γάμου και 27 χρόνια 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».

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 αντιμετώπιση του ιού!
Ας ξετυλίξουμε, όμως το νήμα από την
αρχή!
Κάποια στιγμή, πριν από αρκετό καιρό, ο
κορονοιός αποφάσισε ότι θέλει να σουλατσάρει, 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 έδωσε στυγνά, τον ρουφιάνεψε δηλαδή!
Μαθαίνοντας λοιπόν, ο πρόεδρος Κυριάκος 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 διπλασιάζεται λόγω αντίστασης κατά της αρχής.
Που λέτε φίλοι μου, πήγε να ανέβει
ο ιός στο λεωφορείο και ο μουστακαλής ο οδηγός του ζητάει το πεντακοσάρικο.
Θύμωσε ο κορώνας για την άδικη
μεταχείριση και άρχισε να απειλεί και
… η διαμαρτυρία - αντίσταση, πολλαπλασίαζε την τιμή.
Έτσι δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει 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 αμέσως να κατηγορήσετε τον Κυριάκο,
τον Μωυσή μας που μας αγαπά και
μας προσέχει!
Στη συνέχεια, πιο συναρπαστική, ο
ιός θυμωμένος για το άδικο, αποφάσισε να μας τιμωρήσει και πήγε στα
λύκεια και ζήτησε να κάνει παρέα με
τα παιδιά μας.
Εκείνα απασχολημένα με το διάβασμα, τον είπανε, άντε πάγαινε παραπέρα και τον διώξανε.
Και έτσι ο Μωυσής για να προλά-

βει το κακό, διέταξε το κλείσιμο των λυκείων.
Στεναχωρημένος και πικραμένος ο κορώνας, 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 είναι, δεχθήκανε και έτσι άρχισε να παίζει μαζί
τους, ο ιός και χαρούμενος όπως ήταν, αποφάσισε να μην μεταδίδεται στα παιδιά, για
αυτό και ο Μωυσής της καρδιάς μας, αποφάσισε 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 Κινέζος, ζήτησε από τα παιδιά του δημοτικού να
τον δανείζουνε κανά ψιλό για το κυλικείο και
έτσι άρχισε να μαζεύει χρήματα για τα εισιτήρια, 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 αποφάσισε γενική διακοπή του κράτους
ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!
Υ.Γ._1
Επειδή συνηθίζω να σας τραγουδώ, σήμερα το μενού έχει Μηλιώκα και να δεις που
κάποτε θα μας πούνε και μαλάκες!
Υ.Γ._2
Εάν δεν επιθυμείς να σε αποκαλούνε ψεκασμένο, δεν θα αμφισβητείς και θα υπακούς!

CMYK
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Football League: Αναβολή
και επίσημα της πρεμιέρας

H

Football League ανακοίνωσε

του Σαββατοκύριακου

Βαθμολογία UEFA

ΠΑΟΚ και ΑΕΚ μας φέρνουν ένα βήμα
από την 16η θέση!

και επίσημα την αναβολή της
αγωνιστικής που ήταν προη-

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

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
«Σας ενημερώνουμε ότι η 1η αγωνιστική ημέρα του Πρωταθλήματος της Football
League 2020-2021, η οποία ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί στις 8 Νοεμβρίου
2020, αναβάλλεται λόγω του ότι εκκρεμεί
η έκδοση απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου επί της προσφυγής της ΠΑΕ Νίκη
Βόλου».

Super League

Αναβλήθηκε o αγώνας
Αστέρα Τρίπολης-ΝΠΣ Βόλου
Προς αναβολή και ο αγώνας Άρη- ΑΕΚ

Δεν θα διεξαχθεί η αναμέτρηση του Αστέρα Τρίπολης με τον ΝΠΣ Βόλος, που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα Σάββατο (7/1, 15.00). Αιτία τα
πολλά κρούσματα Covid-19 στην ομάδα της Θεσ-

σαλίας, με το ματς να μεταφέρεται σε μεταγενέστερη
ημερομηνία. Την ίδια ώρα και ενώ οι άνθρωποι του
Άρη πήραν βαθιά ανάσα καθώς και ο τελευταίος
(από τους συνολικά δέκα ποδοσφαιριστές) που είχε
προσβληθεί από τον ιό, υποβλήθηκε σε τεστ COVID 19 και
για δεύτερη φορά είχε αρνητικό δείγμα. Αυτομάτως μπήκε
στο πλάνο του Άκη Μάντζιου
για τον αγώνα (8/11, 19:30) με
την ΑΕΚ στο «Κλ. Βικελίδης»
και καλλιεργήθηκε η αίσθηση
ότι οι «κίτρινοι» άφησαν πίσω
τους μια εξαιρετικά δύσκολη δοκιμασία.
Βάσει των κανόνων του υγειονομικού πρωτοκόλλου, χθες
(5/11) οι ποδοσφαιριστές υποβλήθηκαν σε νέο τεστ COVID
19, σήμερα (6/11) βγήκαν τα
αποτελέσματα και διαπιστώθηκε ένα θετικό δείγμα. Μέχρι
στιγμής η ΠΑΕ Άρης δεν έχει
κοινοποιήσει το όνομα του ποδοσφαιριστή ο οποίος μπήκε σε
καραντίνα, όπως προβλέπει το
πρωτόκολλο.

Ο

ι νίκες του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ
μείωσαν σημαντικά την διαφορά 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 τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και η ΑΕΚ έκαναν το
2/2, η Ελλάδα μέσα σε ένα βράδυ πήρε 800 βαθμούς και μείωσε σε μεγάλο βαθμό τις διαφορές
από Δανία και Κύπρο οι οποίες παρέμειναν για μία
ακόμη ευρωπαϊκή εβδομάδα χωρίς βαθμό. Ο Δικέφαλος του Βορρά νίκησε με 4-1 την Αϊντχόφεν και η
Ενωση με 1-4 την Ζόρια στην Ουκρανία.
Ναι οι 2.375 βαθμοί από την Δανία και οι 2.250
από την Κύπρο παραμένουν πολλοί όμως μέσα σ’
ένα βράδυ μαζέψαμε την διαφορά. Ταυτόχρονα ο
ΠΑΟΚ αύξησε τις πιθανότητες του για πρόκριση
στους «32» του Europa League.
Η  Ελλάδα μπορεί να παρέμεινε στην 17η θέση
αλλά μείωσε διαφορές από πάνω της (Δανία, Κύπρο, Σερβία) και τις αύξησε από τις χώρες που μας
κυνηγάνε (Ελβετία, Ισραήλ, Κροατία).
H βαθμολογία της UEFA
μετά την 3η ευρωπαϊκή εβδομάδα
14η Δανία 27.375 (1/4)
15η Κύπρος 27.250 (1/4)
16η Σερβία 25.250 (1/4)
17η Ελλάδα 25.000 (3/5)
18η Ελβετία 24.225 (1/4)
19η Τσεχία 23.200 (3/5)
20η Κροατία 23.075 (2/5)
21η Ισραήλ 22.875 (2/4)
Τι σημαίνει η κάθε θέση για τη σεζόν 2022/23
Η 11η και η 12η θέση
Ο πρωταθλητής στα play off του Champions

League
Ο δεύτερος στον 2ο προκριματικό γύρο του
Champions League
Ο Κυπελλούχος στα play off του Europa League
Ο τρίτος στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa
Conference League
Ο τέταρτος στον 2ο προκριματικό γύρο του
Europa Conference League
Η 13η και η 14η θέση
Ο πρωταθλητής στον 3ο προκριματικό γύρο του
Champions League
Ο δεύτερος στον 2ο προκριματικό γύρο του
Champions League
Ο Κυπελλούχος στον τρίτο προκριματικό γύρο
του Europa League
O τρίτος και ο τέταρτος στον 2ο προκριματικό
γύρο του Europa Conference League
Η 15η θέση
Ο πρωταθλητής στον 2ο προκριματικό γύρο του
Champions League
Ο δεύτερος στον 2ο προκριματικό γύρο του
Champions League
Ο Κυπελλούχος στον 3ο προκριματικό γύρο του
Europa League
Ο τρίτος και ο τέταρτος στον 2ο προκριματικό
γύρο του Europa Conference League
Η 16η και η 17η θέση
Ο πρωταθλητής στον 2ο προκριματικό γύρο του
Champions League
Ο δεύτερος, ο τρίτος και ο Κυπελλούχος στον
2ο προκριματικό γύρο του Europa Conference
League
* Δεν θα έχουμε πέμπτη ομάδα στην Ευρώπη
και δεν θα έχουμε ομάδα και στο Europa League
Η 18η θέση και κάτω (μέχρι την 28η δεν αλλάζει κάτι)
Ο πρωταθλητής στον 1ο προκριματικό γύρο του
Champions League
Ο δεύτερος, ο τρίτος και ο Κυπελλούχος στον
2ο προκριματικό γύρο του Europa Conference
League
* Δεν θα έχουμε πέμπτη ομάδα στην Ευρώπη
και δεν θα έχουμε ομάδα και στο Europa League
*Εάν ο Κυπελλούχος έχει εξασφαλισμένη θέση
στο Champions League τότε το εισιτήριο πάει στην
ομάδα που έχει τερματίσει ψηλότερα στην βαθμολογία.

ΕΠΟ: Αναβολή εκλογών λόγω lockdown!
Την αναβολή των εκλογών για την ανάδειξη του νέου προέδρου της ΕΠΟ έκανε
γνωστή ο πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Οι εκλογές οι οποίες είχαν προγραμματιστεί αρχικά για τις 23 Νοεμβρίου θα αλλάξουν ημερομηνία καθώς σύμφωνα με τα νέα
μέτρα δεν θα είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί η συνέλευση.
Σε περίπτωση πάντως που δεν προκύψουν νέα μέτρα μετά το πέρασμα των τριών
εβδομάδων, οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν άμεσα εντός του επόμενου μήνα
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Τέλος οι ομαδικές προπονήσεις

Μόνο η Σούπερ Λιγκ θα συνεχιστεί, οι υπόλοιπες
κατηγορίες ποδοσφαίρου της χώρας (επαγγελματικές
ή μη) σταματούν την αγωνιστική τους δράση αλλά
και τις προπονήσεις. Απομένει να δούμε τι θα γίνει με
την Σούπερ Λιγκ 2.
Συγκεκριμένα, από αύριο (7/11) Σάββατο, όπου

η χώρα μας μπαίνει σε καθολικό
lockdown, τα σωματεία δεν θα
μπορούν να πραγματοποιούν ομαδικές προπονήσεις.
Αναλυτικά όπως επισήμανε
χθες (5/11) ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Νίκος Χαρδαλιά:
«Όσον αφορά στον αθλητισμό επιτρέπεται η ατομική άθληση μόνο σε εξωτερικούς δημόσιους χώρους και σε ανοιχτές
αθλητικές εγκαταστάσεις έως 3
άτομα συμπεριλαμβανομένου
του προπονητή, σε ατομικά αθλήματα όπως αντισφαίριση, τοξοβολία, ιστιοπλοΐα και ποδηλασία και τα υπόλοιπα που έχουν
ήδη ανακοινωθεί.
Επιτρέπεται, επίσης, η διεξαγωγή αγώνων μόνο της Α’ Εθνικής ποδοσφαίρου
(Super League) και της Α1 Εθνικής κατηγορίας καλαθοσφαίρισης (Basket League), καθώς και ευρωπαϊκών αγώνων (Champions League,  Europa League,
EuroLeague, BCL) σύμφωνα με τα ειδικά πρωτόκολλα της UEFA, της FIBA και της Eur

Εθνική Ελλάδας

Στη Ριζούπολη με την Κύπρο,
στην Τούμπα με τη Σλοβενία

Εξαιτίας του κακού αγωνιστικού χώρου του ΟΑΚΑ, το φιλικό της Εθνικής με την Κύπρο θα γίνει
στη Ριζούπολη στις 11 Νοεμβρίου και το επίσημο
με τη Σλοβενία στην Τούμπα στις 18 του ίδιου
μήνα. Αλλάζει έδρα η Εθνική για τις δυο επόμενες
υποχρεώσεις με την Κύπρο και τη Σλοβενία στις 11
και στις 18 Νοεμβρίου αντίστοιχα.
Ο αγωνιστικός χώρος του ΟΑΚΑ δεν βρίσκεται
σε καλή κατάσταση, θα χρειαστούν κάποια βελτιωτικά έργα και ως εκ τούτου η γαλανόλευκη θα
υποχρεωθεί να φιλοξενηθεί σε άλλα γήπεδα για τα
δυο αυτά ματς.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το φιλικό με την
Κύπρο θα γίνει στο γήπεδο της Ριζούπολης (11/11,
16:45), ενώ μια εβδομάδα αργότερα το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα ανηφορίσει στην
Θεσσαλονίκη και θα αναμετρηθεί με τους Σλοβέ-

νους στην Τούμπα (18/11, 21:45) για την 6η και
τελευταία αγωνιστική του Nations League.
Θυμίζουμε ότι η Εθνική μας κυνηγά νίκη στη
Μολδαβία στις 15 Νοεμβρίου και νίκη με τη Σλοβενία, προκειμένου να εξασφαλίσει την πρώτη θέση
στον όμιλό της και την άνοδο στη League B. Μέχρι
στιγμής έχει δυο νίκες και δυο ισοπαλίες έπειτα
από τέσσερις αγώνες.
Οι επιλογές του ομοσπονδιακού τεχνικού, Τζον
Φαν Σιπ είναι οι ακόλουθες: Μπάρκας, Βλαχοδήμος, Διούδης, Γιαννούλης, Μιχαηλίδης, Κουρμπέλης, Μπουχαλάκης, Φορτούνης, Μάνταλος,
Μασούρας, Σβάρνας, Τζόλης, Ρότα, Μαυρίας, Λαμπρόπουλος, Πέλκας, Τζαβέλλας, Σιώπης, Τσιμίκας, Ζέκα, Μπακασέτας, Κυριακόπουλος, Παυλίδης, Κουλούρης, Γιακουμάκης, Χατζηδιάκος, Λημνιός».
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Αναστολή διοργανώσεων
από την ΟΧΕ

ετά
την
απόφαση της
κυβέρνησης για νέο
lockdown
καλή δύναμη σε όλους
ευχήθηκε η
Ομοσπονδία.
Σε αναστολή
των διοργανώσεων της
έως 30/11
οδηγήθηκε
μοιραία η
Ομοσπονδία
μετά το νέο
Εθνικό lockdown και τις εξειδικεύσεις 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
αίτημα της Ομοσπονδίας για εξαίρεση της Handball

Premier και Α1 Γυναικών δεν έγινε αποδεκτό, χωρίς βέβαια να υπάρχει κάποια επίσημη απάντηση.
Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας
«Μετά την απόφαση της κυβέρνησης για το νέο
Εθνικό Lockdown και τις εξειδικεύσεις που υπήρξαν αναφορικά με τον αθλητισμό, η Ομοσπονδία
Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος ανακοινώνει την αναστολή έως τις 30 Νοεμβρίου 2020, όλων των διοργανώσεων που τελούνται υπό την αιγίδα της.
Θέλουμε να ευχηθούμε καλή δύναμη σε όλους
τους συντελεστές

Πάει για... Ιανουάριο η επανέναρξη
της Γ’ Εθνικής και του ερασιτεχνικού
ποδοσφαίρου!

Το ολικό lockdown είναι πλέον γεγονός για ολόκληρη τη χώρα και φυσικά θύμα εκτός όλων των άλλων
κλάδων είναι και ο αθλητισμός.
Σύμφωνα με πληροφορίες του INSPORT.GR ειδικά για τη Γ Εθνική αλλά και για τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα η επόμενη σέντρα θα γίνει το Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2021 (!).
Δηλαδή η ολική καταστροφή του ερασιτεχνικού αθλητισμού ή μάλλον καλύτερα η ολική καταστροφή όλων
των κλάδων και δραστηριοτήτων της χώρας.
Μέτρα, μέτρα, μέτρα και πρόστιμα, πρόστιμα, πρόστιμα. Δυστυχώς αυτή είναι πλέον η «πολιτική». Το αποτέλεσμα τα γνωρίζουμε ήδη από το πρώτο «σωτήριο» lockdown. Τώρα ήρθε το δεύτερο (σωτήριο επίσης;)
lockdown. Άντε με το καλό και για το τρίτο κ.ο.κ.

Ο AO ΑΕΤΟΣ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ
στο Δίκτυο Ακαδημιών της ΑΕΚ

Στο Δίκτυο Ακαδημιών της ΑΕΚ συγκαταλέγεται ο Σύλλογος ΑΕΤΟΣ ΛΑζοχωρίου με έδρα τον Δήμο Βέροιας ως επίσημο συνεργάτη της στον Νομό Ημαθίας για τα επόμενα τρία χρόνια. Αναλυτικά
η ανακοίνωση:
«Το Δίκτυο Ακαδημιών της ΑΕΚ καλωσορίζει τον σύλλογο AO
ΑΕΤΟΣ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ με έδρα τον Δήμο Βέροιας ως επίσημο συνεργάτη της στον Νομό Ημαθίας για τα επόμενα τρία χρόνια.
Είμαστε βέβαιοι ότι θα έχουμε αγαστή συνεργασία και ότι μέσα
από την παροχή τεχνογνωσίας στο επιτελείο και στα παιδιά της
ακαδημίας, θα πετύχουμε τους στόχους μας και οι δύο πλευρές.
Η Διεύθυνση Δικτύου Ακαδημιών της ΠΑΕ ΑΕΚ εύχεται στον
AO ΑΕΤΟΣ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ καλή επιτυχία!»
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 τρόπο λειτουργίας καθώς και την φιλοσοφία μας παρακαλούμε
να επικοινωνήσει μαζί μας.
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Φαρμακεία
Σάββατο 7-11-2020
08:00-14:30
ΜΠΑΛΙΟΥ Θ. ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ
18 ΚΑΙ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΩΝΙΑ 2331029759
08:00-14:30 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ
19 (κοντά στο 6ο
Δημοτικό σχολείο) 23310-66755
08:00-14:30 ΠΑΠΑΡΗ ΧΡ. ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΛΗΑΣ 4 2331060064
14:30-21:00 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΟΥ
2 & ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΑ 2331066812
19:00-21:00 ΣΙΜΟΥ ΜΙΜΙΚΑ ΚΑΠΠΟΥ 4 (πεζόδρομος
αγοράς) 23310-73124
21:00-08:00 ΣΙΜΟΥ ΜΙΜΙΚΑ ΚΑΠΠΟΥ 4 (πεζόδρομος
αγοράς) 23310-73124
Κυριακή 8-11-2020
08:00-14:30 ΝΕΔΕΛΚΟΥ (ΟΥΤΑ) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΡΑΒΑ 1 (δίπλα στο ΙΚΑ) 23310-66649
14:30-21:00 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 38 23310-29551
19:00-21:00 ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
6 23310-22017
21:00-08:00 ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
6 23310-22017
Δευτέρα 9-11-2020
14:30-21:00 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8 (στενό Ν. Δημαρχείου) 23310-25669
14:30-21:00 ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ 23310-27355
19:00-21:00 ΠΑΠΑΡΗ - ΦΥΚΑΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Λ. ΣΤΡΑΤΟΥ 27 - ΕΝΑΝΤΙ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ 23310-23360
21:00-08:00 ΠΑΠΑΡΗ - ΦΥΚΑΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Λ. ΣΤΡΑΤΟΥ 27 - ΕΝΑΝΤΙ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ 23310-23360

Συνεργείο επιφυλακής της ΔΕΥΑΒ

Νοέμβριος 2020
Το συνεργείο επι
φυλακής της ΔΕΥΑΒ
κατά το διάστημα από
09-11-2020 μέχρι
15-11-2020 θα είναι
το εξής: Αυτόματος τηλε
φωνητής βλαβών: τηλ.
2331021814.

Δια περιφοράς συνεδριάζει την Τρίτη
η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βέροιας
Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας, θα γίνει την Τρίτη  10-11-2020
από τις   09:00 έως τις 10:00, η
οποία λόγω των κατεπειγόντων
μέτρων που έχουν ληφθεί για την
αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή ηλεκτρονικού
εγγράφου από τα μέλη της Ο.Ε.
για τη δήλωση πρόθεσης ψήφου
και τυχόν απόψεων τους επί των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης),
με θέματα ημερήσιας διάταξης τα
εξής:
-Εισήγηση προς το Δημοτικό
Συμβούλιο της 15ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2020.
-Έγκριση ή μη   Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Δήμου
Βέροιας και του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου.
-Υποβολή ή μη πρότασης για
την ένταξη δημοτικών κτιρίων στο
πρόγραμμα «Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ) Χρηματοδοτικός Μηχανισμός 2014-2021/
GR-Energy, θεματική περιοχή:
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας,
Ενεργειακή Αποδοτικότητα, Ενεργειακή Ασφάλεια».
-Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για «Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βέροιας» για την προμήθεια
γραφικής ύλης, λοιπών υλικών
γραφείου, έντυπων υπηρεσιών
και εκτυπώσεων.
-Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για «Δομή
Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο-Κοινωνικό
Φαρμακείο Δήμου Βέροιας» για
την προμήθεια γραφικής ύλης,
λοιπών υλικών γραφείου, έντυπων υπηρεσιών και εκτυπώσεων.
-Ορθή επανάληψη της αριθμ.
358/2020 απόφασης Ο.Ε. «Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού
και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου «Ανακατασκευή
του δαπέδου γηπέδου μίνι ποδοσφαίρου 5Χ5 Μακροχωρίου»».
-Έγκριση ή μη παράτασης της
προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου
για την «Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία δομών του
Δήμου Βέροιας και των νομικών
του προσώπων και γάλακτος για
το δικαιούχο προσωπικό τους για
τα έτη 2021-2022», για την Ομάδα Γ΄ «Γαλακτοκομικά  Προϊόντα».
-Έγκριση ή μη πρακτικών
διαγωνισμού και ανάδειξη ή
μη προσωρινών αναδόχων για  
«Προμήθεια ειδών τροφίμων για
τη λειτουργία δομών του Δήμου
Βέροιας και των νομικών του προσώπων και γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό τους για τα έτη
2021-2022».
-Έγκριση ή μη πρακτικών
διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη
προσωρινού αναδόχου του έργου
«Ανακατασκευή πλατείας Κουμαριάς».
-Έγκριση ή μη πρακτικών
διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη
προσωρινού αναδόχου του έργου

«Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας».
-Έγκριση ή μη πρακτικών
διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη
προσωρινού αναδόχου του έργου
«Συντήρηση κοινοχρήστων Δ.Ε.
Απ.Παύλου».
-Έγκριση ή μη πρακτικών
διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη
προσωρινού αναδόχου για την
«Προμήθεια ελαστικών οχημάτων
& μηχανημάτων έργου του Δήμου
Βέροιας».
-Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινών αναδόχων για   «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και
ευπρεπισμού για τις ανάγκες  του
Δήμου Βέροιας και των Νομικών
του Προσώπων για τα έτη 20212022».
-Συγκρότηση ή μη επιτροπής
και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση και τοποθέτηση στηθαίων
ασφαλείας και κιγκλιδωμάτων
οδών πόλης και Δ.Ε.».
-Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων
διαγωνισμού του έργου «Αρδευτικό δίκτυο Οικισμού Μέσης Δήμου Βέροιας».
-Έγκριση ή μη παράτασης
χρόνου εκτέλεσης εργασιών
του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία λοιπών Δ.Ε. Δήμου
Βέροιας».
-Έγκριση ή μη παράτασης
χρόνου εκτέλεσης εργασιών
του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας».
-Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε.
και διάθεσης ή μη απροβλέπτων δαπανών του έργου «Διάνοιξη-Διαμόρφωση κοινοτικού δρόμου στο Ο.Τ.1 στην
Κοινότητα Καστανιάς».
-Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε.
και διάθεσης ή μη απροβλέπτων δαπανών του έργου
«Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και επικίνδυνων καταστάσεων (Αποκατάσταση βλαβών τσιμενταυλάκων Κοινότητας Πατρίδας)».
-Έγκριση ή μη 5ου Α.Π.Ε.,
4ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και Α΄ Πίνακα εργασιών τροποποίησης
σύμβασης του έργου «Ολο-

κλήρωση κατασκευής γέφυρας
Αφών Κούσιου».
-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου
οριστικής παραλαβής του έργου
«Εργασίες για την υγρομόνωση
δώματος Α΄ στάθμης Δημοτικής
Αγοράς».
-Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης της
Ε.Τ.
-Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης της
Ε.Γ.
-Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης του
Α.Τ.
-Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης της
Ι.Δ.
-Παράταση ή μη απόδοσης
Εντάλματος   Προπληρωμής για
«Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών».

-Έκδοση ή μη εντάλματος
προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου για «Έξοδα
συμβολαιογράφων και δικαστικών
επιμελητών».
-Έκδοση ή μη εντάλματος
προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου για «Μικροεπεκτάσεις δικτύου φωτισμού και μετατοπίσεις στύλων».
-Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής
από τον υπάλληλο του Δήμου Σ.
Δαλιγκάρο.
-Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής
από τον υπάλληλο του Δήμου Α.
Σιδηρόπουλου.
-Έγκριση ή μη γενόμενης ενέργειας Δημάρχου περί μη άσκησης
αναίρεσης του αριθμ. 933 ΚΠολΔ
στο Μονομελές Εφετείο Θεσσαλονίκης.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
9/11/2020 έως 13/11/2020
Στο Δημοτικό Ιατρείο του Δήμου Βέροιας προσφέρονται Υπηρεσίες
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε ανασφάλιστους και άπορους πολίτες του Δήμου Βέροιας,  από εθελοντές επαγγελματίες υγείας. Για πληροφορίες και ραντεβού για όλα τα ιατρεία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να τηλεφωνούν στο τηλεφωνικό νούμερο 23313-53821 και 53809 ή να
επισκέπτονται το Δημοτικό Ιατρείο στη  διεύθυνση οδός Σταδίου 51, πιο
κάτω από το γήπεδο της Βέροιας.
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Στοχευμένες δράσεις ενίσχυσης
της βιομηχανίας και στήριξης των
επιχειρήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας
ανακοίνωσε ο Α. Τζιτζικώστας
Στοχευμένες δράσεις για
την ενίσχυση της βιομηχανίας στην Κεντρική Μακεδονία μέσω του νέου ΕΣΠΑ
επεξεργάζεται η Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας σε
συνεργασία με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδας, όπως ανακοίνωσε στο
Thessaloniki Summit 2020
ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος
Τζιτζικώστας.
Όπως τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας, «σε συνεργασία με τον ΣΒΕ, προετοιμάζουμε ειδικές δράσεις ενίσχυσης για τις
βιομηχανίες, που πλήττονται από την πανδημία
του κορονοϊού. Πρόκειται για μια δέσμη πρωτοβουλιών, 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 πόρους της Περιφέρειας. Θα στηρίξουμε έτσι στην
πράξη μέσα σε αυτή την πρωτόγνωρη συγκυρία
τον δευτερογενή τομέα, τη βιομηχανική παραγωγή 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 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μέσω του προγράμματος ‘Διέξοδος’. Η ενίσχυση των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών στην Κεντρική Μακεδονία με μη επιστρεπτέο 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 οικονομικής 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: «Βρισκόμαστε 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, δηλαδή 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 συνεργασία 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 οικονομίας της Κεντρικής Μακεδονίας, που έχει προτείνει 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 κλωστή. 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 ελαφρύνσεων, κινήτρων, μέτρων και πόρων, που
θα πάει απ’ ευθείας στην αγορά, στη στήριξη
των θέσεων εργασίας και φυσικά στις επιχειρήσεις, που πλήττονται από την ‘οικονομική πανδημία’ που προκαλεί ο ιός».
Ο Περιφερειάρχης επισήμανε πως παρά τα
προβλήματα και τις καθυστερήσεις που προκάλεσε 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 Μακεδονία - Πρωτεύουσα Εξωστρέφειας για τη
χώρα, μία Περιφέρεια, σύγχρονη, ανθρώπινη, έξυπνη 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 βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας
ζωής των συμπολιτών μας, η προστασία του
περιβάλλοντος και η καταπολέμηση της κλιματικής 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 μητροπολιτικού πάρκου στο πρώην Στρατόπεδο Παύλου Μελά, αλλά και τα έργα αναπλάσεων της
Πλατείας Αριστοτέλους, της Λεωφόρου Νίκης
και της Πλατείας Διοικητηρίου, στη Θεσσαλονίκη και τα δεκάδες έργα αστικών αναπλάσεων
σε όλες τις πόλεις και στις επτά Περιφερειακές
Ενότητες.
-Η ολοκλήρωση των έργων στον Τύμβο Καστά στην Αμφίπολη, που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ώστε το μνημείο να
είναι επισκέψιμο για όλους στις αρχές του 2022.
-Το νέο Μουσείο της Βεργίνας που είναι εφάμιλλο 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 οικογένειες και το κόστος ενέργειας για τις επιχειρήσεις.
-Τα μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα, που θωρακίζουν 19 πόλεις της Κεντρικής Μακεδονίας.
-Η ενεργειακή αναβάθμιση 40 δημόσιων κτιρίων και η εγκατάσταση νέων σταθμών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων σε όλη την
Κεντρική Μακεδονία.
-Τα 18 νέα σχολεία που κατασκευάζονται
σήμερα, αλλά και τα 35 νέα σχολεία που θα κατασκευαστούν με τη μέθοδο των ΣΔΙΤ.
-Η αναβάθμιση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού 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 Κεντρικής Μακεδονίας.
«Η πανδημία, παρά τα μεγάλα προβλήματα
που δημιούργησε, δεν μας σταμάτησε. Συνεχίζουμε με την ίδια αποφασιστικότητα, με πολλή
και σκληρή δουλειά. Οι Περιφέρειες αποδείξαμε
ότι είμαστε φορείς σταθερότητας και αποτελεσματικότητας. Η χώρα μας, η Δημοκρατία μας,
η οργανωμένη Πολιτεία, το πολιτικό σύστημα,
διαθέτουμε πλέον την ωριμότητα, την προνοητικότητα και τη βούληση, να κάνουμε το μεγάλο
βήμα και στην Ελλάδα: Τη μετάβαση από την
Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση στην Περιφερειακή
Διακυβέρνηση», συμπλήρωσε ο Περιφερειάρχης.
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
Βέροιας: Δέκα χρόνια
μετά το Βραβείο, συζητάει
για το μέλλον με σειρά
διαδικτυακών δράσεων
Δέκα χρόνια
μετά την απονομή του Βραβείου
«Πρόσβαση στη
Μάθηση» από το
Ίδρυμα Bill and
Melinda Gates,
η Βιβλιοθήκη συζητάει για το μέλλον με ποικίλες
εκδηλώσεις, τον
Νοέμβριο και τον
Δ ε κ έ μ β ρ ι ο το υ
2020, με ελεύθερη πρόσβαση μέσω του ιστότοπου
της Βιβλιοθήκης:
future.libver.gr
Δέκα χρόνια δημιουργίας, προόδου και
προσφοράς με
1.500.000, δανεισμούς βιβλίων,
1.031 εκδηλώσεις, 673 μαθήματα πάνω στις νέες
τεχνολογίες και 2.394 εργαστήρια για παιδιά και ενήλικες. 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, επαγγελματίες, 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, Επικαιρότητα, Μουσική, Οίνος, Οικονομία, Λογοτεχνία,
Αρχιτεκτονική, Επιστήμη, Τεχνολογία. Παρακολουθείστε 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 ακούστε πρώτοι τα Podcasts - “Οι άνθρωποι της πόλης 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, επιχειρηματίας κ. Νούλης Σιορμανωλάκης, σκηνοθέτης
και συγγραφέας κ. Στράτος Τζίτζης, ποιητής κ. Θανάσης Μαρκόπουλος, συγγραφέας και συνταξιούχος
εκπαιδευτικός κ. Παύλος Πυρινός, επιχειρηματίας κ.
Αργύρης Μπουρντένας, ποδοσφαιριστής κ. Γιώτης
Τσαλουχίδης, εικαστικός κ. Νίκος Τσιαπάρας. (Αναλυτικό πρόγραμμα future.libver.gr/programme)
Τρία εργαστήρια για παιδιά θα πραγματοποιηθούν στις 12 και 19 Δεκέμβριο. «Εφευρέτες Ιδεών!»
με την εικαστικό Κατερίνα Αναστασίου και «Είμαστε
τα παιδιά των ημερών που πορευόμαστε εξερευνώντας 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 επαγγελματίες 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 χώρου της βιβλιοθήκης σε υπαίθριο αναγνωστήριο και
πολυχώρο στην εποχή της πανδημίας έρχεται να
ανταποκριθεί στις καινούργιες συνθήκες που περιορίζουν 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 χρησιμοποιούν με δωρεάν πρόσβαση στο ιντερνετ το ασύρματο δίκτυο της βιβλιοθήκης, να έχουν πρόσβαση
στις βάσις δεδομένων, να παρακολουθούν μαθήματα
και εργαστήρια απολαμβάνοντας ταυτόχρονα την άνεση 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 πρόκειται 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.) συνεχίζει να υποστηρίζει τη λειτουργία της κινητής βιβλιοθήκης της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας
μέσω του Future Library.
Η επανεκκίνηση της λειτουργίας των κινητών βιβλιοθηκών 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 συζητήσουμε ξανά και το ρόλο των Κινητών Βιβλιοθηκών
στο νέο περιβάλλον που δημιουργεί η εποχή της πανδημίας. Τον μήνα Νοέμβριο θα διακοπεί η λειτουργία
της κινητής βιβλιοθήκης και ανάλογα με τις γενικότερες εξελίξεις θα επανεξεταστεί η κίνηση της για τους
επόμενους μήνες. (Λεπτομέρειες στο future.libver.gr/
mobilelibraries).
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα στο κέντρο, χρήζει
ανακαίνισης σε εξαιρετική
θέση. Τιμή 40.000 ευρώ.
Τηλ.: 6973 735020.
Μ Ο Ν Ο Κ ΑΤΟ Ι Κ Ι Α
διόροφη στο Πανόραμα
με 3 υπνοδωμάτια, σαλοκουζινα, μπάνιο, βεράντα. Κάτω διαμέρισμα
πιο μικρό σαλοκουζίνα
με τζάκι, δωμάτιο. Με
πρόσβαση στην αυλή.
Αυτόνομη θέρμανση

Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας
Το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει του πολίτες ότι λόγω των έκτακτων μέτρων που ισχύουν, αναπροσαρμόζει
τα καθημερινά δρομολόγιά του από 7-9-2020 έως 30-6-2021.

σε ήσυχη περιοχή. Τιμή 135.000 ευρώ. Τηλ.:
6973 735020.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα κοντά στο Μουσείο,
90 τ.μ., 34.000 ευρώ.
Τηλ.: 6934 888738 Μεσιτιοκό Ακίνητα Ημαθίας.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη Νάουσα Διονυσίου Σολωμού,
γραφείο - στούντιο, 1oy
ορόφου, 53 τ. μ   με ξεχωριστή κουζίνα, μπάνιο και μπαλκόνι. Τηλ
6932374118.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο
κατάστημα επί της οδού Πιερίων στη Βέ-

ροια εμβαδού 54,16
τ.μ. με υπόγειο αποθηκευτικό χώρο εμβαδού
41,63 τ.μ.. Τιμή 70.000
€ Τηλ: 23310 21523.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κέντρο οροφοδιαμέρισμα
2ου ορόφου 105 τ.μ., 85
τ.μ. καθαρά με 3 υπνοδωμάτια, σαλοκουζίνα,
μπάνιο, τζάκι B/Q καταΠ Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι ο ι κόπεδο 1.350 τ.μ.
με συντελεστή 1,2,
επί της οδού Αμπελ ο κ ή π ω ν . Τη λ . :
2331100888 κα Αλεξάνδρα.

σκευή 2001. Τιμή ευκαιρίας 75.000 ευρώ!!! Τηλ.:
6973 735020.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 75,
μικρό διαμέρισμα 40
τ.μ., εξ ενός δωματίουμ σαλοκουζίνα
λουτρόμ νε πλήρη
εξοπλισμό κουζίνας,
πλυντήριο ρούχων,
θέρμανση με σώματα πάνελ υπέρυθρης
θέρμανσηςμ κλιματιστικό, TV, με μηδέν
κοινόχρηστα. Πληρ.
Τηλ.: 6973 015833,
23310 24939.

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας
Τηλ. κέντρο  	
23313 50100
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη 	 23313 50102
23310199,23310 68400
Πυροσβεστική   	
Νοσοκομείο κέντρο 	
23313 51100
Νοσοκομείο πληροφορίες	 23313 51210
Νοσοκομείο ραντεβού 	
23313 51400
ΕΚΑΒ 	
166
ΔΕΥΑΒ
2331078.824
ΔΕΥΑΒ Βλάβες
2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) από σταθερό
11500 & 1
ΔΕΔΔΗΕ (λοιπές υπηρ.)
2331074800  
ΟΤΕ Βλάβες 	
121 κλήση από σταθερό
ΟΤΕ Βλάβες
13888 κλήση από κινητό
ΚΤΕΛ (Υπεραστικά) 	
2331022.342
ΚΤΕΛ 	
14505  
ΚΤΕΛ (Αστικά)	 2331022.282  
ΟΣΕ	 2331024.444  
ΕΛΤΑ
23310 20664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 	
2331062.555 - 2331062.666  
ΤΑΞΙ (πιάτσα ΚΤΕΛ)
23310-75151
23313 53124
ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γραμματεία)
23313 53125
ΤΕΛΕΤΩΝ Γ. ΚΟΥΡΕΑ
2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
2331024891, 2331023322
Α’ ΚΑΠΗ	 2331028.664  
Β’ ΚΑΠΗ 	
2331021.286
Δασαρχείο Βέροιας
231330-9636 έως 9640
και 231330-9642 έως 9650
Δ/νση Δασών 	
2331026385, 26394
Δ/νση Υγείας-Πρόνοιας
23310 78296, 78297
Τμήμα Συγκοινωνιών: 	
2331353416, 7
Τελωνείο	 2331072.256  
Ιδιωτικό ΚΤΕΟHELLAS
(Πολυκλαδικά Λύκεια)	 2331060.066
Ι δ ι ω τ ι κ ό Κ Τ Ε Ο Β έ ρ ο ι α ς ( Μ α κ ρ ο χ ώ ρ ι )              
2331043.333
Β’Σ.Σ. τηλ. κέντρο 	
2331032.611
Στρατολογικό Γραφείο 	 2310894.463,
	 2310894.562  
ΟΑΕΔ 	
2331026.888  
Οργ. Εργατικής Κατοικίας	 2331073.353
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας
2331096.342  
ΤΟΕΒ 	
2331024.669  
"Πρωτοβουλία για το παιδί"
2331072.303
(Κέντρο αναφοράς περιστατικού)
Δημ. Βιβλ Ζωγιοπούλου»
2331024.879  
Αλσος Παπάγου	 2331072.654  
I. Mητρόπολη	 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 	
2331078140
ΚΕΠΑ (ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ)
2331078100
Οδική Βοήθεια
HELLAS SERVICE 	
2331060919
Οδική Βοήθεια EXPRESS SERVICE 	
1154
Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN 	
168
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής: 	
2331072.222, 76.615
Α’ Υποδ/ντής: 	
2331020.240, 76.612

Β’ Υποδ/ντής: 	
2331076.611
Υπασπιστής: 	
2331076.610, 76.613
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης: 100, 	
2331025.197, 76.625 FAX: 23.333
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:
2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής: 	
2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας: 	
2331076.643
Γραμματεία: 	
2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια:	 2331076650
Ταυτότητες:
2331076659
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 	
2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής: 	
2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας: 	
2331076.653
Γραμματεία: 	
2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών: 	
2331076.657
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 	
2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής: 	
2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας: 	
2331076.669
2331076.663
Γραμματεία: 	
Γραμ. (Μοτοποδήλατα):
2331076.664
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών
2331098000
Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου:
2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: 2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών 	
2331350634, 2331350595
Τμήμα Πράσινου-Δασών
2331350606
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας:
2331350618
Αντιδήμαρχος Παιδείας:
2331353511
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου:
2331350536
Γραφείο Δημοτολογίων:
2331350550
Γραφείο Ληξιαρχείου:
2331350546
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου:
2331350529
Γραφ Αδειών Καταστημάτων:
2331350564
Κ.Ε.Π.:
2331350000
Δημοτική Αστυνομία
2331350610
Δήμος Νάουσας Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο: 	
2332 3 50300
Fax: 	
2332 0 24260
ΚΕΠ: 	
2332 3 50000 , 2332 3 50011 ,
2332 3 50015 , 2332 3 50016
Δήμος Αλεξάνδρειας
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας: 	
2333 3 50100
Δημοτολόγιο
23333 50150
Ληξιιαρχείο
23333 50130
Πρωτόκολλο
23333 50151
Διεύθυνση Διοικ. Υπηρεσιών
23333 50144
Γραφείο Προσωπικού
23333 50122
Γραφείο Δημ. Συμβουλίου
23333 50142
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΕΝΕΩΣΗ 2-11-20 Κωδ: 23332 ΚΕΝΤΡ0 ΒΕΡΟΙΑΣ, Γκαρσονιέρα επιπλωμένη μικρή 27 τ.μ., μικτά και 22 τ.μ. καθ. κατασκευή 78 ,
2ος όροφος, σε μέτρια κατάσταση , έχει ατομική
θέρμανση με κλιματιστικό και το ενοίκιο της 140
€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.104969 ΚΕΝΤΡΟ Βέροιας , επιπλωμένο κομπλέ διαμέρισμα 85 τ.μ., ανακαινισμένο
εκ βάθρων , διαθέτει 2 υ/δ σαλόνι , ξεχωριστή κουζίνα και ένα μεγάλο μπάνιο , ευρίσκεται
στον 1ο όροφο, καταπληκτικό διαμέρισμα, με
καινούργια κουζίνα και καινούργια συνθετικά
κουφώματα με διπλά τζάμια, έχει ατομική θέρμανση πετρελαίου και μία ντουλάπα, χωρίς
κοινόχρηστα , ενοίκιο 300 €.
Κωδ: 106764 ΓΗΠΕΔΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Διαμέρισμα 90τ.μ. σε Διπλοκατοικία ο 1ος όροφος, με 3υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, σε καλή
κατάσταση, κομπλέ επιπλωμένο, με ηλεκτρικές
συσκευές και πλυντήριο ρούχων, με ατομική
θέρμανση πετρελαίου, ηλιακό θερμοσίφωνα,
με σίτες, έχει 2 κλιματιστικά, ιδιωτική αυλή με
δυνατότητα στάθμευσης 2 αυτοκινήτων, με αποθήκη, σε τιμή προσφοράς μόνο 250€.Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
κωδ.23478 ΚΕΝΤΡΟ , Διαμέρισμα 114 τ.μ
κατασκευής 1985 με 3 υ/δ σαλόνι , κουζίνα , διαμπερές με καινούρια συνθετικά κουφώματα με
διπλά τζάμια , ανακαινισμένο πλήρως , ατομική
θέρμανση πετρελαίου και με νυχτερινό ρεύμα ,
χωρίς κοινόχρηστα , το δε ενοίκιο του 280€.
Κωδ: 115481 Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πλησίον ΚΤΕΛ ανακαινισμένο διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 115 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα
ξεχωριστή και μπάνιο , βλέπει σε ανοιχτωσιά,
διαθέτει θέρμανση Ατομική με  Πετρέλαιο, με
καινούργια κουφώματα αλουμινίου, την πόρτα
του Θωρακισμένη και με διπλά τζάμια - Τιμή:
300 € . Αποκλειστικά από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 24694 ΠΑΝΟΡΑΜΑ, διαμέρισμα
σαν Μονοκατοικία κατασκευή 2000, 3 υ/δ, 1
ος όροφος , εξαιρετική ανοιχτωσιά , 125 τ.μ. με
ονειρεμένη θέα , συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, , σίγουρα επιμελημένης κατασκευή
, υπερσύγχρονο νεοαναγειρόμενο διαμέρισμα,  
με τζάκι και αποθήκη μέσα  με αυτόνομη  θέρμανση πετρελαίου με μετρητές με δύο μπάνια
και μίσθωμα 300€.
Κωδ: 24236 ΡΑΧΗ, Διαμέρισμα πολύ άνετο, σαν Μονοκατοικία, 127 τ.μ. καθ.  με αυλή ,
κατασκευή 1985, με 3 υ/δ, κουζίνα ξεχωριστή
και μπάνιο, υπερυψωμένος Ημιόροφος , με
ευχάριστη θέα , καλοδιατηρημένο και με καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια,
θα τοποθετηθεί ατομική θέρμανση πετρελαίου,
με δύο ντουλάπες , ναι σε κατοικίδια και σε τιμή
πράγματι χαμηλή , μόνο 250€. Αποκλειστική

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα
στο κέντρο με 2ΔΣΚ, 2ος
όροφος, Χ.Αδ., αρχοντική
κατασκευή, 40.000 ευρώ.
Τηλ.: 6945 122583.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία
κοντά στο 7ο Δημοτικό, 75
τ.μ., με υπόγειο 75 τ.μ. και
οικόπεδο 200 τ.μ., 50.000
ευρώ. Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο Π. Σκυλίτσι, επάνω στον κεντρικό
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διάθεση και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επιπλωμένη και με ηλεκτρικές συσκευές , συνολικής
επιφάνειας 200 τ.μ. σε δύο επίπεδα . Αποτελείται από 2 υ/δ , Σαλόνι, Κουζίνα, 1 Μπάνιο
και WC. Είναι κατασκευασμένη το 1998 και
διαθέτει θέρμανση ατομική - Πετρέλαιο. Έχει απεριόριστη θέα, τα κουφώματα της συνθετικά,
με διπλά τζάμια  , διαθέτει τζάκι , αποθήκη και
μεγάλη αυλή .   Τιμή: 320 € .             
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13867  Ενοικιάζεται κάτω από τον
περιφερειακό αποθήκη 250 τ.μ. με οικόπεδο
6.000 τ.μ. περιφραγμένο και περιποιημένο ,
μηνιαίο μίσθωμα μόνο 600€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23850 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά
αποκλειστικότητα ένα πολύ μικρό γραφείο συνολικής επιφάνειας 8 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος
κατάλληλο και για έδρα επιχείρησης. Μηνιαίο
μίσθωμα 80 €.
Κωδ: 23753 Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά
αποκλειστικότητα Γραφείο συνολικής επιφάνειας 35 τ.μ. 1ος όροφος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 1 ενιαίο χώρο και WC και διαθέτει
θέρμανση με Κλιματιστικό, με Ανελκυστήρα
Τιμή: 120 €.
ΚΩΔ: 23843 ΚΕΝΤΡ0 ΒΕΡΟΙΑΣ, Γραφείο
38 τ.μ., ανακαινισμένο εκ βάθρων και βαμμένο , κατασκευή 1974, 2 χώροι, 1 ος όροφος,
ατομική θέρμανση με θερμοπομπούς , με ανελκυστήρα καινούργιο και  θωρακισμένη πόρτα,
έχει καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά
τζάμια, πολύ φωτεινό και με δικό του WC , ενοίκιο 200 €, Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Κωδ. 24647 ΚΕΝΤΡΟ κοντά στη Μητρόπολη γραφείο 47 τ.μ. στον 3ο όροφο, κατάλληλο για κάθε χρήση, 2 χώροι με κοινό wc ενοίκιο
140€.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 105253 - ΓΗΠΕΔΟ ενοικιάζεται  Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. Ισόγειο
σε πολύ καλό σημείο προβολής και κατάλληλο
για κάθε χρήση - Τιμή: 300 €. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 106001 ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κοντά στον Αγ. Αντώνιο, κατά αποκλειστικότητα
Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο, και WC. Είναι
κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει θέρμανση
Κλιματισμός, - Τιμή: 200 €.
Κωδ 105261 Ενοικιάζεται κατάστημα στον

δρόμο, οικόπεδο 3.500 τμ
ολόκληρο η ανεξάρτητα τεμάχια. Τηλ.  6932374118.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣΧΩΡΑΦΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ στο
κέντρο της Βέροιας: 1) υπόγεια αποθήκη 110 τ.μ.,
τιμη 150 ευρώ, 2) πατάρι περίπου 100 τ.μ., τιμή
100 ευρώ. Πληρ. τηλ.:
6970019994.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα με δύο χώρους

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ
Πεζόδρομο της Βέροιας κατάλληλο και για υγειονομικού ενδιαφέροντος 62 τ.μ.  καθ. Ισόγειο
και 30τ.μ. πατάρι, τιμή πολύ λογική μόνο 400€.
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 105041 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ, Κατάστημα
80 τ.μ., κατασκευή 70, Ισόγειο, ανακαινισμένο
μερικώς , καινούργια συνθετικά κουφώματα με
διπλά τζάμια, κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις
, με μεγάλη βιτρίνα , σε πολύ καλή τιμή, Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, 250 €.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ. 14498 ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ
ΠΑΡΚΙΝΓΚ  στην καρδιά της πόλης με ράμπα
εισόδου , σε πλήρη λειτουργία   , κοντά στην
Βενιζέλου   τιμή από 75-80€ /μήνα μόνο.
ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 24141 - Στο Αγγελοχώρι Νάουσας
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ολόκληρο κτίσμα αποτελούμενο από
ένα διαμέρισμα 1ου ορ. 85 τ.μ. 2δσκλ και τρία
καταστήματα 72 και 24 και 24  τ.μ. περίπου  ισόγεια.. Ευρίσκεται επί του κεντρικού δρόμου και
αποτελεί  μια σπάνια ευκαιρία αγοράς. Τιμή όλα
μαζί μόνο 45.000€ . Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 104996 - ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Διαμέρισμα καινούργιο ακατοίκητο συνολικής
επιφάνειας 90 τ.μ. στον 1ο ορ. Αποτελείται από
2 υ/δ , σαλόνι, κουζίνα ξεχωριστή και μπάνιο
. Είναι κατασκευασμένο το 2006 και διαθέτει
θέρμανση ατομική με πετρέλαιο. Διαθέτει απεριόριστη θέα, τα δε κουφώματα του είναι καινούργια συνθετικά. Διαθέτει και κλειστό πάρκινγκ με
πολύ εύκολη πρόσβαση. - Τιμή: 78.000 €.
Κωδ: 105837 ΑΚΡΟΠΟΛΗ , πωλείται καινούργιο σπάνιο διαμέρισμα 103 τ.μ. μικτά και 83
τ.μ. καθ. ολοκληρωμένο από τον νυν ιδιοκτήτη
, 3ος όροφος, κατασκευή 2005, 2 υ/δ, σαλόνι,
κουζίνα, μπάνιο, βλέπει τον κάμπο της Βέροιας
, διαθέτει πολύ μεγάλη κουζίνα , ατομική θέρ-

στον πεζόδρομο λουξ ανακαινισμένη 180 ευρώ. Τηλ.:
6973 735020.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα κέντρου με ατομική θέρμανση 3 δωμάτια
σαλόνι κουζίνα μπάνιο σε
άριστη κατάσταση, 280 ευρώ. Τηλ.: 23310 68080.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα στο κέντρο 3 δωμάτια,
σαλόνι, κουζίνα, καινούργιο
μπάνιο, κεντρική θέρμανση, καλή κατάσταση, 260
ευρώ. Τηλ.: 6973 735020.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χωράφι 2,5 στρ., πίσω από τη
ΔΟΥ Βέροιας, πιο κάτω από το Σιδ. Σταθμό Βέροιας
για ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ. Τηλ.:
6983 285942.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 2ου ορόφου, περιλαμβάνει Δ, Κ, Χ, W.C.,
βεράντα, ατομική θέρμανση και air condition. Περιοχή Βυζαντινού Μουσείου.

μανση με αντλία θερμότητας και κλειστό γκαράζ
38τ.μ. μαζί με αποθήκη, σε αμφιθεατρική θέση,
ευκαιρία χωρίς αμφιβολία. Προσφορά σε τιμή
εκπληκτικά συμφέρουσα 105.000€ . Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΧΙ ΑΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ !!!                        
ΚΩΔ. 23569 ΠΑΝΟΡΑΜΑ Ημιτελής οικοδομή αποτελούμενη από οικόπεδο 388 τ.μ. και
αναδρομή  355 τ.μ. η οποία κατανέμεται σε α)
ένα διαμ/μα  ισόγειο 59 τ.μ. β) δεύτερο διαμ/μα
ισόγειο 124 τ.μ. γ) τρίτο διαμ/μα ισόγειο 56 τ.μ.
και  δ)τέταρτο  διαμ/μα 1ος ορ. με 116 τ.μ. τιμή
ευκαιρίας όλα μαζί μόνο 120.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ. 13275 ΣΠΑΝΙΑ ΒΙΛΑ στη Ράχη της
Βέροιας με αποκλειστική και ανεμπόδιστη θέα
σε όλον τον κάμπο συνολικής επιφάνειας 120
τ.μ. κτίσμα, σε 4.250 τ.μ. οικόπεδο με κήπο
φανταστικό , με ιδιωτική πισίνα  στο καλύτερο
σημείο της περιοχής και μέσα στην καταπράσινη φύση. Για πολύ σοβαρούς ενδιαφερόμενους
, θα υπάρξει υπόδειξη κατόπιν ραντεβού.  Τιμή
290.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 13262 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα νεόδμητη μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας 120 τ.μ. σε 2 επίπεδα . Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλονοκουζίνα,
Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένη το 2001
και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, έχει
απεριόριστη Θέα, τα κουφώματα αλουμινίου και
μία  αποθήκη. Έχει κήπο , Τζάκι , BBQ, και ηλ.
Συσκευές, Μπαλκόνια 24 τ.μ. - Τιμή: 200.000 €.
ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13151 - ΩΡΟΛΟΙ πωλείται αποθήκη
συνολικής επιφάνειας 420 τ.μ. Ημιυπόγειο.  Αποτελείται από 6 Χώρους, και WC. Είναι κατασκευασμένη το 1974 - Τιμή: 80.000 €.
Κωδ. 13572 Πωλείται στο Πανόραμα Βέ-

Τηλ. επικοινωνίας: 6973
551477 κος Δημήτρης.
ΑΘΗΝΑ ενοικιάζονται
γκαρσονιέρες 50 τ.μ. και 55
τ.μ. (σαλόνι, κουζίνα, υπνοδωμάτιο, W.C.) στην περιοχή Ζωγράφου, δίπλα στα
Πανεπιστήμια. Τηλ.: 6977
782641 & 6971 884916.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ
ΥΠΕΡΟΧΟ γραφείο με
τρεις χώρους τουαλέτα 1ου
ορόφου καινούργια κουφώματα ανακαινισμένο στο
καλύτερο σημείο της πόλης ενοικιάζεται 230 ευρώ.
Τηλ.: 23310 68080.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, Μητροπόλεως 35, χώρος 90 τ.μ.
περίπου, με 3 χώους και
κουζινα, W.C., για επαγγελματική χρήση ή για διαμέρισμα, 3ος όρ. Τηλ.: 6932
471705 & 23310 21100.
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ροιας Σπάνια Μονοκατοικία 175 τ.μ. επί του
κεντρικού δρόμου , πρόκειται για  ένα μοναδικό ακίνητο σε οικόπεδο 300 τ.μ. με μία κατασκευή πολυτελέστατη του 1992 και προσφέρεται σε μία πολύ  χαμηλή τιμή ευκαιρίας μόνο
350.000€.
Κωδ: 13568 - Άνω Ζερβοχώρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ
νεόδμητη Μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας
220 τ.μ. 2 επιπέδων σε οικόπεδο 1000 τ.μ.
Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, και WC. Είναι
κατασκευασμένη το 2000 και διαθέτει θέρμανση
Ατομική - Πετρέλαιο, Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα Αλουμινίου, Πόρτα Θωρακισμένη, Αποθήκη , Κήπο, Τζάκι, Συναγερμό, Τέντες, Διπλά
τζάμια - Τιμή: ευκαιρίας 80.000 €.
ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 12808 - Βέροια Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 27 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι
κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα, Σκαλιά εισόδου
- Τιμή: 12.000 €.
Κωδ: 12741 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο
συνολικής επιφάνειας 35 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το 1978 και διαθέτει θέρμανση Ατομική
- Ηλεκτρικό, - Τιμή: 27.000 €.
Κωδ: 13504 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολικής επιφάνειας 94 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Αποτελείται από 4 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 2002
και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο,
Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα Θωρακισμένη,
Διπλά τζάμια - Τιμή: 54.000 €. Διαθέτουμε την
ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου
αυτού.
ΚΩΔ. 13186   ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ , πωλούνται
Γραφειακοί χώροι 1ου ορ. με 243 τ.μ. μικτά και
212 τ.μ. καθαρά συνολικά 7 χώροι όλοι νοικιασμένοι με συνολικό μίσθωμα τα 900€ με ωραία
διαρρύθμιση και προσφέρονται  σε τιμή εκπληκτικά συμφέρουσα, μόνο 190.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ. 14158 ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ, πωλείται ισόγειο κατάστημα 80 τ.μ., σε οικόπεδο 8.000 τ.μ.
, κατάλληλο και για υγειονομικού ενδιαφέροντος
, τσιπουράδικο κ.τ.λ μέσα στη φύση , ιδιαίτερο
ακίνητο το οποίο ευρίσκεται σε εξαιρετικό σημείο , είναι κατάλληλο και για άλλες χρήσεις και
προσφέρεται σε απίστευτα χαμηλή τιμή, πολύ
σπάνια ευκαιρία, μόνο 70.000€.
ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΚΩΔ.14719 ΣΤΟ 6 ΧΙΛ. ΒΕΡΟΙΑΣ -ΝΑΟΥΣΑΣ , πωλείται ωραιότατο χωραφοοικόπεδο
10.850 τ.μ.,  με εξαιρετικά μεγάλη φάτσα πάνω
στον κεντρικό δρόμο  200 μ περίπου . Προσφέρεται σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή , μόνο 80.000€.
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Αποκλειστικά από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ .
Κωδ.22847  Αγροτεμάχιο στην Παλιά Λυκογιάννη 15,250 τ.μ. το μισό με ροδάκινα  12
ετών και το μισό άδειο , με δική του Πομώνα
και μπεκάκια πωλείται στην τιμή των 27.000€
ευκαιρία πρώτη.
ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 105963 ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο
συνολικής επιφάνειας 544 τ.μ. μέσα στο χωριό,
άρτιο και οικοδομήσιμο, με ρεύμα και νερό,
κατάλληλο για ανέγερση κατοικίας, τιμή μόνο
15.000 €. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 105687 - Ράχη ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα σε σπάνιο σημείο κοντά στα
γήπεδα οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 1100
τ.μ. εντός ζώνης οικισμού άρτιο και οικοδομήσιμο. Τιμή: 20.000 €.
Κωδ: 106548 - ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο
συνολικής επιφάνειας 1508 τ.μ. μέσα στο χωριό, άρτιο και οικοδομήσιμο, σε πολύ καλή τοποθεσία, Τιμή: 30.000€. Αποκλειστική διάθεση
και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 106237 - ΤΡΙΛΟΦΟΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 4300 τ.μ., άρτιο
και οικοδομήσιμο, σε πολύ καλή τοποθεσία, κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις,  Τιμή: 38.000€.
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 106441 - Μακροχώρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ  συνολικής επιφάνειας 4436 τ.μ., είναι
άρτιο και οικοδομήσιμο, σε πολύ καλή γειτονιά,
τιμή προσιτή μόνο:50.000 €.
Κωδ: 106668 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣ Πωλείται Χωραφοοικόπεδο από την κάτω πλευρά του δρόμου συνολικής
επιφάνειας 6.750τ.μ., κατάλληλο για πολλαπλές
χρήσεις, με πολύ μεγάλη φάτσα στο δρόμο,
σε τιμή προσφοράς μόνο 80.000€  ολόκληρο.
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΩΔ: 106454 ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 70τ.μ.
μικτά και 59τ.μ. καθαρά, στο Κέντρο της Βέροιας, σε ημιόροφο υπερυψωμένο ( σαν 1ος
όροφος), με 2υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, σε
πολύ κεντρικό σημείο, με ατομική θέρμανση
πετρελαίου, το οποίο χρήζει ανακαίνισης. Το
ακίνητο μπορεί να γίνει και μία άνετη γκαρσονιέρα με 1υ/δ, μεγάλη σαλοκουζίνα και μπάνιο.
Προσφέρεται σε πολύ καλή τιμή μόνο 22.000€.
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Όλα τα ακίνητά μας στο
www.mesitiki.gr
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Λ.ΣΤΡΑΤΟΥ Οικοπεδο σ.δ 020  600 τ.μ 50000€

Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 45000€

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  οκοπεδο με σ.δ 0,8 ι 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας

ΩΡΟΛΟΙ 69 τ.μ προσοψης1ΔΣΚ ΚΑΛΟ 42000€

ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 9000€

ΑΝΟΙΞΕΩΣ  πλησιον ,42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,26000€

ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 85+50 τ.μ  3ΔΣ-Κ Ισογειο με χρηση αυλης 30000€

ΠΑΤΡΙΔΑ 10 ΣΤΡ ΜΕ ΡΕΥΜΑ ΓΙΑ Φωτοβολταικα 24000€

ΑΝΟΙΞΕΩΣ κοντα στο Μουσειο ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 75+75 τ.μ Οικ.200

ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 16.400 στρ στην ασφαλτο σοβαρες

τ.μ 50000€

προτασεις

ΚΕΝΤΡΟ 94 τ.μ. 2ος με Θεα Α.Θ. ασανσερ,κοπλαμ 2-3 ΔΣΚ 70000€

ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 26000€

ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ 85 τ.μ 2ος χ.ασανσερ Αρχοντοσπιτο 2ΔΣΚ Α.Θ 40000€

ΠΡΟΣ ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ 19 στρ. με πωμονα 50000€

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 97 Τ.Μ 30 ετων 1ος 2-3ΔΣΚ Ανεξ.Θερμ. μονο35500€

ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ στην ασφαλτο 7500 τ.μΒιομηχανικο μόνο

[ΠΛΑΤΕιΑ ΡΑΚΤΙΒΑΝ 85 τ.μ 2ΔΣΚ Θεα,ασανσερ 50000€

28000€

ΠΑΣΑ-ΚΙΟΣΚΙ 67τ.μ 2ΔΣΚ ΛΟΥΞ με θεα,αποθηκη ,θεση 65000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-

ΠΑΣΤΕΡ Υμιυπ. Διαμερισμα 111 τ.μ 3ΔΣΚ  Α.Θ  26000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ 87 τ.μ 2ΔΣΚ  ΑC Ημ/γειο με μπαλκονι 25000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  8 διατηρητεο 1ος 54 τ.μ-ισογειο 27τ.μ 50000€
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 1ος με θεα ,Α.Θ.2ΔΣΚ 280ΑΛΣΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ  1ΔΣ-Κ
Α.Θ Θέα 200€                                          
ΑΝΟΙΞΕΩΣ επιπώμενο 1ΔΣΚ 60 τ.μ σομπα,κεραμικη 240€
ΠΑΤΡΙΔΑ επιπλ.Μονοκατοικια 1δσκwc 280
ΑΛΣΟΣ 2ΔΣΚ  Α.Θερμ.,Θεα,θεση παρκιγτκ,κοπλαμ,διαμπερες 270€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ επιπλωμενο 2ΔΣΚ,Θεα,Α/C Α.Θ 350€
ΠΡΟΣ ΚΩΣΤΟΧΩΡΙ κτημα με καστανιες και αγροικια εξοχικη 1200Ε
ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ

ΕΠ. ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ
ΑΓΟΡΑ 85 τ.μ για Ιατρειο,Ινστντουτο κτλπ.70000€
ΕΜ. ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ  ευκαιρια,25.000€
ΓΚΑΡΑΖ Κλειστο 18 τ.μ στα παπακια 7000€
ΚΕΝΤΡΟ στον Αγ.Παταπιο καταστημα 18 τ.μ καταλληλο για παρκιγκ
28000€
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ επαγ.χωρος -270 τ.μ για φροντιστηριο-δια βιου μαθηση
κτλπ 700€
ΠΡΩΗΝ ΦΟΥΡΝΟΣ κοντα στα Αστικα 100τ.μ+υπογ120 με πελατεια
αξιολογη 600€
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 τ.μ  από

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,ΚουμαριαΝ.Νικομήδεια ,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ οικοπεδο 450 τ.μ χτιζει 50 τ.μ,με Θεα Θαλασσα με
αδεια 15000€
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ 22000 τ.μ  για Φωτοβολταικά 35000€
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15 στρ. Θεση Συκιες για φωτοβολταικα η καλλιεργειες 22000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ 6500 τ.μ βιομηχανικο οικοπεδο 65000€

150 εως 2000€
ΠΑΡΚΙΓΚ υπαιθριο  στην αγορα 50€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ ισόγεια αποθ.180 τ.μ 200€
ΠΑΡΚΙΓΚ κλειστο 25 τ.μ Εργοχωρι  50€
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 85 τ.μ Εργοχωρι καινουριο 300€
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ .καταστημα 150+150+100 1800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κοντα  καταστημα  42 τ.μ+υπογ+παταρι 450€ Σοβαρες
προτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 τ.μ 250€

ΠΡΟΣ ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ 6 στρ.70 μετρα από ασφαλτο 14000€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ

ΕΡΓΟΧΩΡΙ στην ασφαλτο προς Λαζοχωρι 6800 τ.μ 36000€

ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΜΕΣΣΗ Αγροοικοπεδο εντος οικισμου 9000τ.μ 4000  το στρεμμα

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

ΠΡ. ΗΛΙΑΣ 15, ενοικιάζεται
γραφείο 20 τ.μ., επιπλωμένο.
Τηλ.: 23310 24072.
Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι ι α τ ρ ε ί ο-γραφείο 42 τ.μ. καθαρό,

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ 25 τ.μ. επιπλωμένο, 140 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 30 τ.μ. με ντουλάπα, 140 €
ΡΟΛΟΙ 30 τ.μ. λουξ, επιπλωμένο, 220 €
ΡΟΛΟΙ 30 τ.μ. επιπλωμένο, 160 €
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ 35 τ.μ. επιπλωμένο, 180 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 40 τ.μ. επιπλωμενο, καλό, parking, 270 €
TΣΕΡΜΕΝΙ 40 τ.μ. καλό, με ντουλαπα, 240 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 40 τ.μ. επιπλωμένο, καλό, 220 €
ΚΤΕΛ 50 τ.μ. θέα, επιπλωμένο, 220 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 50 τ.μ. ανακαινισμένο, θέα, 190 €
ΚΕΝΤΡΟ 55 τ.μ. ανακαινισμένο, επιπλωμένο, 220 €
ΝΑΟΥΣΑ 60 τ.μ., πολύ καλό, επιπλωμένο, 260 €
ΚΕΝΤΡΟ 60 τ.μ. ανακαινισμένο, με ντουλάπες, καλό, A/C, 200 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 65 τ.μ. εξαιρετικό, θέα, ατομ.λέβητας, 280 €
ΝΑΟΥΣΑ 80 τ.μ. επιπλωμένο, καλό, 200 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 95 τ.μ. οροφοδιαμέρισμα, καλό, 310 €
ΕΛΗΑ 95 τ.μ. 12ετίας, τζάκι, θέα, 360 €
ΡΟΛΟΙ 95 τ.μ. καλό, ντουλάπες, 230 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 150 τ.μ. εξαιρετικό, ηλιακό, τζάκι, ατομ. λέβητας, 440 €
ΝΑΟΥΣΑ 190 τ.μ. μονοκατοικία, πολύ καλή, 350€
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ. επιπλωμένο & ανακαινισμένο, 22.000 €
ΚΤΕΛ 50 τ.μ., ευκαιρία, 17.000 €
ΑΝΟΞΕΩΣ 65 τ.μ. ευκαιρία, 16.000 €
ΝΕΑ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 70 τ.μ. μονοκατοικία με οικόπεδο, 14.000 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 70 τ.μ. ευκαιρία, επενδυτικό, 23.000 €
ΡΟΛΟΙ 70 τ.μ. επενδυτικό, 33.000 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70 τ.μ. γωνιακό, καλό, 47.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 75 τ.μ. 15ετίας, εξαιρετικό, λουξ, 65.000 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 85 τ.μ. διαμπερές, ΕΥΚΑΙΡΙΑ, 39.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ. καλό, ανακαινισμένο, ευκαιρία, 25.000 €
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 95 τ.μ. νεόδμητο, λουξ, 85.000 €
ΡΟΛΟΙ 100 τ.μ. καλό, 50.000 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 100 τ.μ. θέα, καλό, 37.000 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100 τ.μ. ρετιρέ, ευκαιρία, με θέα, 28.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 101 τ.μ. θέα, διαμπερές, καλό, 67.000 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 105 τ.μ. 10ετίας, εξαιρετικό, 105.000 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 110 τ.μ. μονοκατοικία με γωνιακό οικόπεδο, 62.000 €
ΕΛΗΑ 120 τ.μ. 20ετίας, εξαιρετικό, 138.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 120 τ.μ. τζάκι, parking, 127.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 135 τ.μ. 10ετίας υπερλουξ 110.000 €
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 135 τ.μ. ημιτελής μονοκατοικία, 22.000 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 140 τ.μ. μονοκατοικία, επενδυτικό, 57.000 €
ΝΑΟΥΣΑ 150 τ.μ. πανέμορφη μεζονέτα , ευκαιρία, 120.000€
ΒΕΡΟΙΑ 187 τ.μ. τρομερή βίλα με όλα τα κομφόρτ, 220.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 240 τ.μ. υπερλούξ βίλα μισθωμένη 350.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 270 τ.μ. ημιτελές κτίριο, ευκαιρία, 125.000 €

λήρως ανακαινισμένο στην οδό Βενιζέλου αρ. 46 Βέροια.
Πληρ. τηλ.: 6932 361080,
6945 535719.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περίπτερο

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 20 τ.μ. καλό, 190  €
ΠΙΝΔΟΥ 35 τ.μ. καλό, 220 €
ΚΤΕΛ 35 τ.μ. έτοιμο για καφέ – αρτοποιείο, 260 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 40 τ.μ. καλό, 380 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 τ.μ. καλό, 450 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 45 τ.μ. καλό, 200 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 60 τ.μ., καλό, 300 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 65 τ.μ. πολύ καλό, 1.200 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 80 τ.μ. πολύ καλό, 670 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 90 τ.μ. ( κοντά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ) 550 €
ΕΛΙΑ 100 τ.μ. γωνιακό, καλό, 670 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 100 τ.μ. 14ετίας, καλό, 480 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 130 τ.μ. καλό, 700 €
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ κτίριο 140 τ.μ. 570 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 170 τ.μ. καλό, 800 €
ΕΔΕΣΣΗΣ 240 τ.μ. καλό με πάρκινγκ, 1.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 550 τ.μ. καλό, 1.200 €
ΒΕΡΟΙΑ 2.200 τ.μ. εξαιρετικό κτίριο, 5.500 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΓΑΛΑΞΙΑΣ 3.600 μέτρα , 8.000 €
ΚΑΒΑΣΙΛΑ 6.000 μέτρα, 10.000 €
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10.000 μέτρα, με δέντρα 6 ετών, 26.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 14.000 μέτρα, 28.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 26.000 μέτρα στον δρόμο, 95.000 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 160 μέτρα, με θέα, 29.000 €
ΔΟΒΡΑ 420 μέτρα, 55.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 450 μέτρα, με οικοδομική άδεια, 50.000 €
ΝΕΑ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 460 μέτρα, γωνιακό, με σπίτι, 14.000 €
ΤΡΙΛΟΦΟΣ 570 μέτρα, γωνιακό, με σπίτι, 27.000 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικότατη επιχείρηση καφενείο – ουζερί με σταθερή
πελατεία λόγω συνταξιοδότησης, 6.000 €
ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση υγιής & επικερδής επιχείρηση καφέ στο κέντρο
της Βέροιας, 28.000 €
ΠΩΛΕΙΤΑΙ εργοστάσιο χρωμάτων με κτιριακές εγκαταστάσεις, σε πλήρη λειτουργία & με 2 υποκαταστήματα λιανικής πώλησης, 300.000 €

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

ΕΡΓΑΣΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα
τη Βέροιας, αναζητά χειριστή
μηχανημάτων έργου με ικανότητα οδήγησης επαγγελματικού

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεταχειρισμένο έπιπλο γραφείο εξαιρετικής
ποιότητας, σε άριστη κατάσταση, με πολυθρονα, συρταριέρα, τραπεζάκια και 2 πολυθρόνες συνομιλητού. Επίσης
πωλείται καναπές και 2 πολυθρόνες για αίθουσα αναμονής,
σχεδόν αχρησιμοποίητα. Τιμές προσιτές. Τηλ.: 23310 41985,
Κιν.: 6933 331177.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στον Τρίλοφο, περιοχή αμυγδαλιά
625 τ.μ. Περισσότερες πληροφορίες στο: 6981 088721.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1.700 τμ.
με κτίσμα δυόροφο σε τιμή ευκαιρίας, περιοχή Κομνήνιο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οικοδομή και κατάστημα με υπόγειο σε οικόπεδο 280 τ.μ. περιοχή Παπάγου
στα μπετά 100 τ.μ. ο κάθε όροφος
ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιά κατοικία
στην παλιά πόλη (πίσω από Μητρόπολη 280 τ.μ. οικόπεδο οικοδομήσιμο σε τιμή ευκαιρίας
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμερίσματα Πιερίων καινούργια 90 τ.μ.
και 115 τ.μ. με 2Δ, Σ, ΝΑ και θέση στάθμευσης και με 3Δ Σ/ΝΑ με
κλειστό γκαράζ (ημιτελές) 85.000
ευρώ και 110.000 ευρώ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι ποτιστικό
11 στρέμματα στη Μελίκη (περιοχή

Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα κέντρο
2Δ, Σ, Κ, WC, 4ος όροφος 90 τ.μ.,
55.000 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωμένα διαμερίσματα κέντρο με 2 και Σ,
Κ 80 τ.μ. και 110 τ.μ. 280 ευρώ και
400 ευρώ και 200 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα
κέντρο 35 τ.μ., 40 τ.μ. από 120 ευρώ, 160 ευρώ, 180 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα
κέντρο, 1Δ, Σ, Κ, WC και με 2Δ,
Σ, Κ, WC από 180 ευρώ και 220
ευρώ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντρο Μητροπόλεως δύο διαμερίσματα 90, 100
τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 60.000
ευρώ και 70.000 ευρώ

Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτων με μηλιές 8 ετών στον
Βάλτο Σταυρού Βέροιας και με αντιχαλαζική προστασια. Επίσης
ένα τρακτέρ UNIMOK, μία πλατφόρμα καινούργια και μία φρέζα
συρταρωτή 1,70 σχεδόν καινούργια. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6973 616847.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙ
Πωλείται οικόπεδο με σπίτι στη Χαρίεσσα Ναούσης
εντός του οικισμού, 2.300 τ.μ. το οικόπεδο και 100 τ.μ.
περίπου το σπίτι με επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους.
Πληρ. τηλ.: 6981 906509.

του Σαββατοκύριακου
φορτηγού για να εργαστεί σε
έργο ύδρευσης στη Θεσσαλονίκη. Τηλ. επικοινωνίας: 23310
23400, Κιν.: 6977 443518.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός σε επιχείρηση εισαγωγής & εμπορίας καταναλωτικών προϊόντων με έδρα
το Νομό Ημαθίας. Απαραίτητα
προσόντα: κάτοχος διπλώματος
οδήγησης Γ΄ κατηγορίας, ΠΕΙ,
ηλικία έως 38 ετών (εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις),
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
θεωρείται επιπλέον προσόν. Ικανοποιητικός μισθός. Βιογραφικά
στο e-mail: vbotzori@otenet.gr
και στο Fax: 2331091610.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα 25-45 ετών με ενεργή κάρτα ανεργίας
και βασικη γνώση αγγλικών για
απογευματινή εργασία σε ξενοδοχειο στη Βέροια με πλήρες
ωράριο. Τηλ.: 6948 457059.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ απο εταιρία στη Βέροια, άτομο 19-29 ετών με κάρτα ανεργίας σε ισχύ, που να γνωρίζει Η/Υ
και να χειρίζεται πρόγραμμα εμπορικής διαχείρισης. Πληρ. στο τηλ.: 6977
433485 (9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.).
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός φαρμακείου ή φαρμακοποιός να εργαστεί
σε φαρμακείο στη Βέροια για
πλήρη απασχόληση. Απαραίτητη προϋπόθεση κάρατ αεργίας
για τουλάχιστον ένα μήνα. Τηλ.
επικοινωνίας: 6974 637289.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για καφέ
ουζερί, δίπλα στο παλιό Κρατικό ΚΤΕΟ στο δρόμο Μακροχωρίου-Λυκογιάννης, για απογευματινή εργασία. Τηλ.: 6977
755040 & 6984 427753.
ΤΟ COFFEE ISLAND, Βενιζέλου 31 (κέντρο), αναζητεί
barista και διανομέα. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:
coffeeislandveria@gmail.
com. Τηλ.: 6976 633096.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός κομμωτηρίου με βασικές γνώσεις κομμωτικής, χωρίς υποχρεώσεις,
για πλήρη απασχόληση σε κομ-

μωτήριο στο κέντρο της πόλης.
Τηλ.: 6974 628212.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ με εξειδίκευση στην κολύμβηση για να εργαστεί ως
προπονητής στο κολυμβητήριο
“ΠΗΓΑΣΟΣ Aqua Center” στη
Βέροια. Ασφάλιση και αποδοχές
σύμφωνα με το νόμο. Κατάθεση
βιογραφικών στη γραμματεία
του κολυμβητηρίου Σταδίου 125
Βέροια. Τηλ: 2331125087.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυτοκινήτων, ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων από επιχείρηση στη Βέροια
για πλήρη απασχόληση. Ικανοποιητική αμοιβή. ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός Ταξί για πλήρη απασχόληση
καθώς και ΠΩΛΗΣΗ γαϊδουράκια. Τηλέφωνα επικοινωνίας:
2331071553 & 2331062900. Ώρες επικοινωνίας: 9:00 με 18:00.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ φαρμακοποιός
ή βοηθός φαρμακοποιού με εμπειρία για φαρμακείο στο Νομό Ημαθιας. Αποστολή βιογραφικού στο: aggeliesfarmakio@
gmail.com.
Η ΕΤΑΙΡΙΑ ALU-SYN ζητάει
άτομο για μόνιμη εργασία με εμπειρία σε κατασκευή και τοποθέτηση κουφωμάτων. Επικοινωνία
για ραντεβού 2331073281 υπεύθυνος προσωπικου Βύρων Σταμπούλογλου.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για εργασία σε φαρμακείο με επιδότηση
και σχετική εμπειρία. Απαραίτητη προϋπόθεση κάρτα ανεργίας.
Τηλ.: 23310 27507, 6947 259696.
Η   ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ
‘’TSIFLIDIS SECURITY’’ ζητάει
να προσλάβει για μόνιμη απασχόληση, εξωτερικό πωλητή ή
πωλήτρια για τους Νομούς Ημαθίας, Πέλλας, Θεσσαλονίκης.
Απαραίτητα προσόντα, ευχέρεια
λόγου, αγγλική γλώσσα, δίπλωμα αυτοκινήτου, άδεια εργασίας
προσωπικού ασφαλείας, εμπειρία με βιογραφικό και συστάσεις.
Μισθός, ασφάλιση και ποσοστά.

Η   εταιρία Μάρμαρα Βερμίου Α.Ε. μέλος της Stone Group
I n t e r n a t i o n a l , το υ
μεγαλύτερου ομίλου
εταιριών εξόρυξης,
επεξεργασίας και εμπορίας μαρμάρων
στην Ευρώπη, επιθυμεί να καλύψει   την
θέση του Εργατοτεχνίτη, στο Λατομείο της στη Βέροια.
Η εταιρία προσφέρει ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και άριστο περιβάλλον εργασίας.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε μπορείτε να καλέσετε στο
23940 20440 (Εσωτ. 123) ή να αποστείλετε το βιογραφικό σας,
αναφέροντας την θέση, με email στο hr@stonegroup.gr

7-8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Παραλαβή δικαιολογητικών με
συνέντευξη στα κεντρικά γραφεία μας, Θεσσαλονίκης 45
Βέροια www.securitytsiflidis.grsales@securitytsiflidis.gr- Τηλ.
2331027102.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με παιδαγωγική κατάρτιση παραδίδει
ιδιαίτερα μαθήματα -διαδικτυακά και διά ζώσης- σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου σε προσιτές τιμές. Τηλ.:
6972 890424.
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ απόφοιτος
του Α.Π.Θ., με φροντιστηριακή
εμπειρία, παραδίδει ιδιαίτερα
σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου. (ειδίκευση ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ). Τιμές προσιτές. Κιν.:
6946 475552.
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύλαξη και περιποίηση ηλικιωμένου σε 24ωρη βάση ή και κάποιες ώρες. Τηλ.: 6986 276287.
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη
φροντίδα γερόντων για κάποιες ώρες ή και για 24ωρη
βάση, καθαριότητα σπιτιών,
γραφείων και σκάλες. Τηλ.:
6940 998054.
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη
φροντίδα και περιποίηση ηλικιωμένων σε 24ωρη βάση. Τηλ.:
6993 678697.
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: κρεβατοκάμαρα με κομοδίνα, συρταριέρα, καθρέφτης, φωτιστικά και
στρώμα. Παιδικό κρεβάτι με
στρώμα, κομοδίνο, ντουλάπα,
αχρησιμοποίητα και τα δύο.
Τηλ.: 6939 576993.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: ντουλάπα
4φυλλη, σε χρώμα καφέ, βελέντζες χειροποίητες σε διάφορα
χρώματα, μεγάλο χαλί μάλλινο
σε διάφορα χρώματα, χαλί μεγάλο με «τρίχες», κεντήματα
μετρητοίς. Τηλ.: 6982 293097.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ καυστήρας πετρελαίου, σε καλή κατάσταση.
Τηλ.: 23310 70048.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά είδη της
CICU σε πολύ κατάσταση, 400 ευρώ όλα μαζί. Τηλ.: 23310 62621.
ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ
ΚΥΡΙΟΣ, χωρίς υποχρεώΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγήτρια Αγγλικών για να εργαστεί σε
φροντιστήριο στη Βέροια.
Πληρ. τηλ.: 6976 684172.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλληλος γραφείου - βοηθός
Λογιστή για Λογιστικό Γραφείο στη Βέροια. Τηλ.: 6932
245383.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα τη Βέροια, ζητά άνδρα ή γυναίκα από 30
έως 50 ετών για το Τμήμα
Πωλήσεων. Προσφέρει μισθό, πλήρη ασφάλιση, αυτοκίνητο και κινητό. Πληροφορίες στο 6947 021868.
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ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. Μαγαζί 80 τμ και υπόγειο 90 τμ με εξωτερικό χώρο που ανήκει στο κατάστημα τιμή 350€ ( κωδ ΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ . Περιοχή Πιερίων.Ανεξάρτητη
οικοδομή που αποτελείται ,από Ισόγειο μαγαζί 90 τ.μ 1ο και
2ο όροφο απο μία γκαρσονιέρα. Τιμή πώλησης 250000€.
Τιμή ενοικίασης όλης της οικοδομής  500€( Π2Δ17)
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα 1ου ορόφου 95 τ.μ. καθαρό με 3ΔΣΚ μπάνιο,
διαμπερές, ατομική θέρμανση. Χρήζει ανακαίνισης. Τιμή
32.000 ευρώ.
Διαμέρισμα 2ου ορόφου με άνετες σκάλες σε καλή κατάσταση γινεται με τρια δωμάτια, σαλοκουζίνα, μπάνι στα φανάρια
Κύπρου κοντά. Πολύ ευχάριστο και άνετο. Τιμή 35.000 ευρώ.
Διαμέρισμα 3ου ορ.περιοχή ρολόϊ με 2 δωμάτια σαλόνι κουζίνα  μπάνιο, βεράντα μεγάλη. Τιμή 33.000€!!( κωδ Π2Δ32)
Περιοχή Ελιάς. Διαμέρισμα 1ου ορόφου , 90 τ.μ., 2 δωμάτια,σαλόνι ,κουζίνα, μπάνιο.Γιά επαγγελματική στέγη η κατοικία.
Πολύ ιδιαίτερο σε πολύ επίκαιρο σημείο Τιμή 120.000€(κωδ
ΠΔ24)
Στο κέντρο. Διαμέρισμα 2ου ορόφου με ανοιχτωσιά, 2Δ
Σαλοκουζίνα, μπάνιο, ατομική θέρμανση, διαμπερές. Τιμή
60000€( κωδ Π2Δ31)
Στο Ρολόι. Με 2 δωμάτια , σαλοκουζίνα, μπάνιο ανακαινισμένο ,στον τρίτο όροφο χρήζει ανακαίνισης. Τιμή 50000€( κωδ
Π2Δ6)
Σε κεντρικό σημείο διαμέρισμα 2ου ορόφου  με 3ΔΣΚμπάνιο,
ανακαινισμένο, με θερμοσυσωρευτές . Τιμή 70000€(κωδΠΔ21)
Πάνω από το Πασά Κιόσκι. Διαμέρισμα που καλύπτει όλες
τισ απαιτήσεις, 2ου ορόφου, με 3 ΔΣΚ,μπάνιο, wc,τζάκι ,με
ωραίες βεράντες και BBQ, απεριόριστη θέα, ωρομέτρηση,
κλειστό γκαράζ. Τιμή 140000€(κωδ ΠΔ27)
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικία ιδιαίτερα προσεγμένη ,μαιζονετα, σαλόνι, κουζινα, τραπεζαρία wc στο πρώτο επίπεδο και 3 Δ Μπάνιο στο
δεύτερο.Στο ισόγειο γκαράζ και χώρος προσεγμένος για κάθε
χρήση. Ενεργειακό τζάκι και θέρμανση πετρελαίου. Μεγάλα
μπαλκόνια με θέα. Τιμή170000€(κωδ ΚΜ30)
Μονοκατοικία βαριάς κατασκευής στο Πανόραμα σε 350τμ
οικόπεδο. Σε ένα επίπεδο 3 υπνοδωμάτια σαλόνι με τζάκι
τραπεζαρία κουζίνα WC και μπάνιο με τζακούζι. Στον επάνω
όροφο υπάρχει και 4ο δωμάτιο σοφίτα. Θέρμανση ατομική
ενδοδαπέδια με αντλία θερμότητας και καυστήρα πετρελαίου. Στο ισόγειο στα 100τμ γκαρσονιέρα και βοηθητικοί χώροι.

σεις, ζητά για γνωριμια κυρια
5-55 ετών, για σοβαρή σχέση.
Τηλ.: 6984 040769.
ΚΥΡΙΟΣ 75 ετών, ζητά γωνριμία με κυρία από 60 έως 70
ετών για σοβαρή σχέση. Τηλ.:
6989 007541.
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ οικονομικά
ανεξάρτητος αναζητά σοβαρή
εμφανίσιμη κυρία χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις άνω των
65 ετών έως 75 ετών με την
προοπτική γνωριμίας και συμβίωση. Τηλ.: 6977 951301.
ΚΥΡΙΟΣ συνταξιούχος, ζητά γνωριμία με κυρία από 55 ετών έως 68 ετών, με σκοπό τη
συμβιωση ή το γάμο. Τηλ.: 6986
585060.
ΚΥΡΙΑ 60 ετών, συνταξιούχος, κοινωνική, αξιοπρεπής,
αναζητά σύντροφο έως 68 ετών με τα ίδια χαρακτηριστικά
για μία ουσιαστική σχέση ζωής. Μόνο σοβαρές προτάσεις.
Τηλ.: 6997 933246.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ:
α) Άνδρα ή γυναίκα για
βοηθό λογιστή που να γνωρίζει το πρόγραμμα ΚΕΦΑΛΑΙΟ
β) Οδηγό με δίπλωμα Γ΄
κατηγορίας
γ) Αποθηκάριο που να
έχει γνώσεις χειριστή κλαρκ
Πληροφορίες στο τηλ.:
6947 021868
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Αυλή με BBQ κλπ. Τιμή 250.000€(κωδ ΠΜ11)
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Κέντρο, ανακαινισμένο διαμέρισμα 2ου ορόφου 2ΔΣΚΜπάνιο, ατομική θέρμανση πετρελαίου. Τιμή 270€
Στο Δημαρχείο, υπέροχο διαμέρισμα 3ου ορόφου με 3ΔΣΚουζίνα μεγάλη, χώρια σαλόνι, δύο τουαλέτες, ατομική
θέρμανση. Τιμή 360€
Στο Ρολόι, 2ος, άνετες σκάλες,2ΔΣΚΜπάνιο,ατομική θέρμανση πετρελαίου. Τιμή 200€
20ς όροφος, μεγάλο, άνετο διαμέρισμα, 2ΔΣΚουζίνα μεγάλη,
κεντρική θέρμανση, διαμπερές με θέα. Τιμή 250€
Γραφείο υπέροχο στην οδό Ελιάς, 2ου ορόφου με έξι χώρους, κατάλληλο και για συστέγαση, πολύ άνετο. Τιμή 420€
Γραφείο στην οδό Καρακωστή με τρεις χώρους κατάλληλο
για κάθε χρήση. Τιμή 250€
Περιοχή Ακρόπολης.Καινούργιο διαμέρισμα με 2ΔΣΚWC,
2ος όροφος, θέα, με ντουλάπα, τζάκι, αποθήκη,  ατομική
θέρμαση. Τιμή 300€ (κωδ 124)
ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο 3416τ.μ  προς Αγιο Γεώργιο τιμή 16000ευρώ(κωδΧΠ1)
Περιοχή Πατρίδας 10 στρέμματα 25000ευρώ(κωδ ΧΠ2)
Περιοχή Βικέλα .Οικόπεδο 990τ.μ 40000ευρώ(κωδΟΠ1) τιμή
συζητήσιμη.
Στο Μετόχι οικόπεδο εντός σχεδίου 1200τμ, 40000ευρώ(κωδ
ΟΠ2)
Περιοχή Τριλόφου, 6,5 στρέμματα με κτίσμα 165τ.μ, ενοίκιο
500ευρώ, πώληση 150000ευρώ(κωδ ΧΠ3)
Προς Μέσση, 2 στρέμματα με αποθήκη 190τ.μ 60000ευρώ(κωδ ΧΠ4)
Αγροτεμάχιο, περιοχή παλιά Λυκογιάννη, 15250τ.μ με δένδρα 8 ετών, 140 συμπήρινα, 140 εμπορικά, με μπεκάκια Τιμή
30000ευρώ (κωδ ΧΠ6)
Περιοχή Λαζοχώρι με Πατρίδα 20132τ.μ με ροδάκινα σε παραγωγή(4 ποικιλίες) τιμή 60000ευρώ(κωδ ΧΠ7)
Προς Λαζοχώρι, 15500τ.μ και 16000 τ.μ ,κοινόχρηστο, με
μικρό αγροτόσπιτο, αποθήκη, και δένδρα (κεράσια και ροδάκινα σε παραγωγή)αυτόματο πότισμα και προστασία από
χαλάζι, τιμή 60000ευρώ (κωδ ΧΠ8)
Τα ως άνω ακίνητα είναι μερικά από αυτά που διαθέτει
το γραφείο μας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2331068080 και
6973735020. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με φροντιστηριακή εμπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε
μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου. Τιμές προσιτές.
Πληρ. τηλ.: 6934 447574.

www.mesitikoveria.gr
1) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 125

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

μ2   1ος όροφος   4ΔΣΚΧΛΚ

30.000€

WC ΑΠ διαμπερές 110.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

2) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 90

100 μ2 3ος όροφος κέντρο

μ2  3ος όροφος 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΠ

50.000€

θ. σταθ. ατ. λέβητας 82.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διώροφο κτί-

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

σμα εντός οικοπέδου 900 μ2

90 μ2 1ος όροφος 2ΔΣΚΤΛΚ

40.000€

48.000€ Καλλιθέα

10) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 287

4) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 68

μ2 με θέα 40.000€

μ2   2ος όροφος λούξ τζάκι

11) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 110

ατ, θερμ. αποθήκη θ. σταθμ.

μ2 κέντρο 75.000€

65.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα

5) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 85
μ2   4ος 2ΔΣΚΧΛΚ ατ. θερμ.
κέντρο 55.000€
6) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Μονοκατοικία
90 μ2  εντός οικοπέδου 800 μ2
σούπερ λούξ 80.000€
7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

118 μ2 κέντρο (νοικιασμένο)
140.000€
13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444 μ2 Γιοτζαλίκια
14) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 409
μ2 Γιοτζαλίκια

CMYK
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του Σαββατοκύριακου

Eπίσημες οδηγίες από ΕΡΓΑΝΗ,
για τις βεβαιώσεις μετακίνησεις
Αναρτήθηκαν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ οι επίσημες οδηγίες για τις βεβαιώσεις κυκλοφορίας, επιβεβαιώνοντας
πλήρως τις πληροφορίες της aftodioikisi.gr.
Συγκεκριμένα:
1. Για Εργαζομένους –μισθωτούς του ιδιωτικού 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 σφραγίδα αυτού και παρέχεται, με προσωπική ευθύνη του
υπογράφοντος, ή
Β) Βεβαίωση Άδειας Κυκλοφορίας για τους Εργαζόμενους 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 εκδίδονται από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
3. Με τις Βεβαιώσεις Άδειας Κυκλοφορίας που
εξάγονται από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ καλύπτονται και οι εκτός 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 & Επιτηδευματίες
ΕΚΔΟΣΗ 6.11.2020-ver 1
Σε ισχύ από Σάββατο 7/11 06:00
1. ΠΛΑΙΣΙΟ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας όλο το εικοσιτετράωρο 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 σχετικής βεβαίωσης άδειας κυκλοφορίας με την οποία
εφοδιάζουν τον εργαζόμενο:
Α) Χειρόγραφη Βεβαίωση τύπου Α’ (εκτύπωση
από το https://forma.gov.gr/forma.gov.gr/), συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον εργοδότη, με
φυσική σφραγίδα αυτού και παρέχεται, με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος.
Β) Βεβαίωση Αδείας Κυκλοφορίας για τους Εργαζόμενους – 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 εργασίας του εργαζόμενου απαιτεί την κυκλοφορία κατά τη
διάρκεια του ωραρίου του, γράφεται στο πεδίο των
«Σημειώσεων». Επίσης, δύναται η μετακίνηση μεταξύ των περιφερειακών ενοτήτων μόνο για λόγους
εργασίας.
Για τη λήψη της ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 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 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 συνδυασμό ονόματος και κωδικό χρήστη
που έχουν στο ΠΣ e-ΕΦΚΑ, συμπληρώνοντας το κατάλληλο 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 εργοδότης δεν το παράσχει και ο
εργαζόμενος δεν το επιδείξει ή
δεν υπάρξει ταυτοποίηση στοιχείων κατά τον έλεγχο, επισύρονται διοικητικές κυρώσεις.
Η ταυτοπροσωπία του ανωτέρω εργαζόμενου/ης γίνεται με
την επίδειξη της ταυτότητάς ή
διαβατηρίου του/της.
Η διασταύρωση των στοιχείων του εργαζόμενου πραγματοποιείται σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων.
Βάσει της παρ.2 του άρθρου 4 της ΚΥΑ Αριθμ. ΔΙα / Γ. Π . ο ι κ . 6 9 8 6 3 / 2 . 11 . 2 0 2 0
(Β’4829), όπως εκάστοτε ισχύει,
σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 150 ευρώ στον εργαζόμενο/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 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 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.
Α2. Βεβαίωση Αδείας Κυκλοφορίας για μέλη Οργάνου Διοίκησης από Επιχείρηση/Εργοδότη στο Π.Σ.
ΕΡΓΑΝΗ: στο https://eservices.yeka.gr/
Για τη λήψη της ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
α. για Εργοδότες -Επιχειρήσεις που είναι απογεγραμμένοι στον e-ΕΦΚΑ για τη λήψη της ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, η Είσοδος πραγματοποιείται με χρήση των προσωπικών 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 συνδυασμό ονόματος και
κωδικό χρήστη που έχουν στο ΠΣ e-ΕΦΚΑ, επιλέγοντας το κατάλληλο έντυπο [ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ].
β. για επιχειρήσεις μη απογεγραμμένες ως εργοδότες στον e-ΕΦΚΑ, η Είσοδος πραγματοποιείται με
τη χρήση των κωδικών Taxisnet1• όπου εισέρχονται
στις υπηρεσίες WEB της Ανεξάρτητη w Αρχη\ν Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) – πιστοποίηση μέσω του
συστήματος TAXIS. Επιβεβαιώνουν με την επιλογή
«Εξουσιοδότηση» τη συγκατάθεσή τους ώστε η εφαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος Εργάνη
να αποκτήσει πρόσβαση στα βασικά στοιχεία Μητρώου που παρέχονται από το φορολογικό μητρώο
του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και στη συνέχεια
επιλέγουν το κατάλληλο έντυπο [ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ -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 Διοίκησης απαιτείται να μετακινηθεί από και προς την εργασία 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, 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
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 Αυτοαπασχολούμενους – Ελ. Επαγγελματίες & Επιτηδευματίες στο https://eservices.yeka.gr/
Για τη λήψη της ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
α. για Εργοδότες – Ατομικές Επιχειρήσεις που
είναι απογεγραμμένοι στον e-ΕΦΚΑ για τη λήψη
της ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, η Είσοδος πραγματοποιείται με χρήση των προσωπικών 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 συνδυασμό ονόματος και κωδικό χρήστη που έχουν στο
ΠΣ e-ΕΦΚΑ, συμπληρώνοντας το κατάλληλο έντυπο
[ΔΗΛΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ -ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ &
ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑ].
β. για Αυτοαπασχολούμενους, Ελευθέρους Επαγγελματίες, Επιτηδευματίες μη απογεγραμμένους
ως εργοδότες στον e-ΕΦΚΑ, η Είσοδος πραγματοποιείται με τη χρήση των κωδικών Taxisnet2. όπου
εισέρχονται στις υπηρεσίες WEB της Ανεξάρτητη w
Αρχη\ν Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) – πιστοποίηση μέσω του συστήματος TAXIS. Επιβεβαιώνουν
με την επιλογή «Εξουσιοδότηση» τη συγκατάθεσή
τους ώστε η εφαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος Εργάνη να αποκτήσει πρόσβαση στα βασικά
στοιχεία Μητρώου (ΑΦΜ, Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Έτος Γέννησης) που παρέχονται από το φορολογικό μητρώο του
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και στη
συνέχεια συμπληρώνουν το κατάλληλο
έντυπο [ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ – ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ
& ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑ].
Η γνησιότητα του εγγράφου πιστοποιείται με τον αριθμό πρωτοκόλλου επί αυτού.
Το έντυπο συμπληρώνεται πριν την
μετακίνηση, καλύπτει το διάστημα που ο
Αυτοαπασχολούμενος, Ελεύθερος Επαγγελματίας 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 στοιχείων, 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 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.
2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ
Συνοπτική Περιγραφή:
• Πρόσβαση και είσοδος στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ στο
https://eservices.yeka.gr/
• Επιλογή: ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ -> Βεβαιώσεις Κυκλοφορίας -> Εισαγωγή
• Επιλογή
o ΕΙΔΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ : ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ –
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
– Εργαζόμενου, ή
– Αυτοαπασχολούμενου – Ελ. Επαγγελματία &
Επιτηδευματία (η δυνατότητα δίνεται μόνο για φυσικά 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 περιφερειακές ενότητες σε περίπτωση που απαιτείται.
• Επιλέγεται ώρα από – έως για το διάστημα κατά 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 υποβληθέντων βεβαιώσεων
• Πρόσβαση και είσοδος στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ
• Επιλογή: ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ -> Βεβαιώσεις Κυκλοφορίας -> Αναζήτηση
•
Επιλογή Φίλτρων και αναζήτηση. Από την
Επιλογή της κάθε αίτησης μπορεί να γίνει εκτύπωση
της βεβαίωσης.

