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Πρέπει να χαθούν ζωές 
για να αντιμετωπίσετε τις 

«καρμανιόλες» της Βέροιας;;;
  Τα σημεία-καρμανιόλες στους δρόμους της Βέροιας 
και της Ημαθίας, τα επισημαίνουμε με αποκλειστικό 
σκοπό την άμεση παρέμβαση των αρμοδίων αρχών 
και υπηρεσιών για την εξάλειψή τους. Τα τροχαία που 
σημειώθηκαν το πρωί της Παρασκευής σε 2 «δημοφιλή» 
για ατυχήματα σημεία της Βέροιας, στην Λ.Στρατού 
στο ύψος της καθόδου από τους Αγ. Αναργύρους και 
στην Σταδίου στην διασταύρωση για Δοβρά, έρχονται 
να προστεθούν σε μια μεγάλη λίστα τροχαίων στα 
συγκεκριμένα σημεία. 
  Έχουμε γράψει επανειλημμένα ειδικά για την Λ. 
Στρατού που είναι ένας δρόμος που αναπτύσσουν 
ταχύτητα τα οχήματα και το συγκεκριμένο σημείο είναι 
εξαιρετικά επικίνδυνο, αφού ο καθρέφτης που έχουν 
τοποθετήσει δεν μπορεί να σταματήσει τα ατυχήματα που 
είναι συνεχή. Οι περίοικοι, αλλά και διερχόμενοι πεζοί 
και οδηγοί φοβούνται και αποφεύγουν την διέλευση 
του συγκεκριμένου δρόμου, αφού οι «τράκες» είναι 
πολλές. Θα ευαισθητοποιηθεί η Τροχαία και ο Δήμος 
προκειμένου να βρεθεί λύση; Έχουν ακουστεί πολλές 
προτάσεις, αλλά δεν γίνεται καμία ενέργεια και τα 
ατυχήματα συνεχίζονται. Θα περιμένετε να χαθούν ζωές 
για να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα;

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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Ημέρα σκέψης για τα δικαιώματα και την πρόσβαση
των ατόμων με αναπηρίες στην κοινωνία

Μετηναφίσατηςδιαφορετικότητας,έδωσανχθεςτοπρωίστηνΠλατείαΔημαρχείου,τοδικότουςμήνυμαγιατηνπα-
γκόσμιαημέραατόμωνμεαναπηρία,μαθητέςκαιεκπαιδευτικοίτουΕργαστηρίουΕιδικήςΕπαγγελματικήςΕκπαίδευσης
καιΚατάρτισηςΒέροιας(ΕΕΕΕΚΛαζοχωρίου).Γιατοσχολείοήτανμιαμέραευαισθητοποίησηςκαισκέψηςγιαταδικαιώ-
ματακαιτηνπρόσβασητωνατόμωνμεαναπηρίεςστηνκοινωνία.Ήτανκαιμιααφορμήναμιλήσουνμέσααπότοπαιχνί-
δι,γιατομήνυματηςδιαφορετικότηταςκαινακαλέσουντηντοπικήκοινωνίαναγνωρίσεικαλύτερατοειδικόσχολείοκαιτη
δουλειάπουγίνεταιεκείκαθ΄όλητηδιάρκειατουχρόνου.Ένασχολείοπουπραγματικάεπιθυμείνααποτελείμέροςτης
κοινωνίας,τοαυτονόητοδηλαδή,αλλάκαιναπροσφέρειπολιτισμικάκαικοινωνικά…Οκαλόςκαιρόςβοήθησετηνεπικοι-
νωνίατουςμετονκόσμοκαιμεόσουςτουςεπισκέφτηκανκαιπαρακολούθησαντηδράσητους!

ΣτηΝάουσα
τοαυτοκίνητο
διαγωνισμού
τουΣΚΑΪ!

Το μεγάλο δώρο του διαγω-
νισμού τηςεκπομπής«Σήμερα»
με τουςΔημήτρηΟικονόμου και
ΜαρίαΑναστασοπούλου στον
ΣΚΑΪ, ένα αυτοκίνητο κέρδισε
μιαΝαουσαία,ηΚατερίναΚεφα-
λούδη!Η οθόνη της κλήρωσης
στην εκπομπή τηςΠαρασκευής
έδειξε, όπως φαίνεται και στην
φωτογραφία,τηλεφωνικόκωδικό
Νάουσας(23320) και η τυχερή
αναμένει τομεγάλοδώροκαι το
κλειδίστοχέρι!

Μόνο εμβολιασμένοι στα χριστουγεννιάτικα πάρκα!
Στην εξειδίκευση των

μέτρων για τον κορωνοϊό,
που έκανε ο υπουργόςΥ-
γείαςΘάνοςΠλεύρης,διευ-
κρίνισεότιαναφορικάμετα
θεματικά χριστουγεννιάτικα
πάρκαπουθαανοίξουναυ-
τές τις ημέρεςθαμπορούν
να μπαίνουν μόνο εμβολι-
ασμένοιήνοσήσαντες,ενώ
ταανήλικαπαιδιάθαμπαί-
νουνμεself test.Γιατοπι-
στοποιητικόνόησηςδενθα
αρκείτο rapid testαλλάθα
χρειάζεταιθετικόPCRτεστ.

Παράλληλα, γνωστοποί-
ησεότιτοδιάστημααπότις
6έωςτις12Δεκεμβρίουθα
διαθέσει δωρεάν ένα self-
testσεκάθεενήλικο,εμβο-
λιασμένο και μη,ώστε να

εντοπιστούνπιθανοίασυμπτωματικοίφορείςτουιούπριναπόταΧριστούγεννα.Τοίδιοακριβώςθαεπαναληφθείκαι
απότις3έωςτις7Ιανουαρίου,μετάτιςγιορτές.

Ο διάλογός του Ηλία Μόσιαλου με ταξιτζή
Πώςτονέπεισεναεμβολιαστεί

ΟκαθηγητήςΗλίαςΜόσιαλοςμεανάρτησήτουστοfacebookαναφέρθη-
κεστονδιάλογογιαταεμβόλιαπουείχεμεταξιτζήτονοποίοτονέπεισεκαι
ναεμβολιαστεί.Συγκεκριμένααναφέρει:

«Μόλιςσυζήτησααναλυτικάμειδιοκτήτηταξίγιαταεμβόλια.Έβρεχεκαι
κολλήσαμεγιααρκετήώραστηνκίνησηστοκέντροτηςΑθήνας.Δενέχεικά-
νειτοεμβόλιογιατίτρώειπρατόγαλοκαιχλωροτύρικαιθεωρούσεότιήταν
προστατευμένος.Εξήγησα γιατί δεν είναι.Θεωρούσε επίσηςότι ταmRNA
εμβόλιαμένουνστοσώμαμαςγιαπάντακαιίσωςπροκαλέσουνμακροχρό-
νιεςπαρενέργειες.

Δενισχύειαυτό.ΤοmRNAμένειστονοργανισμόμαςγιαλίγεςημέρεςη
εβδομάδεςκαιμετάδιαλύεται.Το ερώτημαμε τοmRNAκαι τιςμακροχρό-
νιες επιπτώσεις μου το έχουνθέσει αρκετοίπολίτες τις τελευταίες ημέρες.
Χρειάζεταισυστηματική ενημέρωσημε υπομονή και κατανόησηόλων των
ανησυχιών.Οιπερισσότεροι απόαυτούςπουδεν έχουν κάνει το εμβόλιο
δεν είναι αρνητές ηψεκασμένοι.Δεν είναι σωστά ενημερωμένοι και έχουν
εύλογεςανησυχίες.

Νομίζωότιτονέπεισανακάνειτοεμβόλιο».



Στην συνέντευξη Τύπου που διοργάνωσε η εταιρεία 
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ για την ευαισθητοποίηση των πολιτών 
στο θέμα της παράνομης εμπορίας και διακίνησης καπνι-
κών προϊόντων, μίλησε ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. 
Απόστολος Βεσυρόπουλος.

Ο κ. Βεσυρόπουλος, αφού συνεχάρη την εταιρεία για 
την πρωτοβουλία της, τόνισε ότι η περιστολή του λαθρε-
μπορίου καπνικών προϊόντων αποτελεί ένα κοινό εθνικό 
στόχο, που η κυβέρνηση έχει ιεραρχήσει ως κορυφαία 
προτεραιότητα.

Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην αναβάθμιση του Συ-
ντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου, στην κύρωση και ε-
νεργοποίηση του Διεθνούς Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη 
του παράνομου εμπορίου καπνού αλλά και στις επιτυχίες 
των διωκτικών αρχών, που κατάφεραν να εξαθρώσουν 13 
πλήρως εξοπλισμένα εργοστάσια παραγωγής παράνομων 
τσιγάρων.

«Μέσα από το σύνολο αυτών των δράσεων, η χώρα 
μας βρέθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά εκτός της «λί-
στας 301» στην οποία βρισκόταν από το 2008, μια λίστα  
στην οποία περιλαμβάνονται Κράτη που κρίνονται ανα-
ποτελεσματικά και ανεπαρκή προς την αντιμετώπιση του 
παράνομου εμπορίου, της διαδικτυακής πειρατείας, καθώς 
και σχετικά με την προστασία των εμπορικών σημάτων και 
των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η περιστολή του λαθρεμπορίου επιδρά θετικά στα δη-
μόσια έσοδα, την υγιή επιχειρηματικότητα, την οικονομία 
μας αλλά και τη δημόσια υγεία. Και όλα αυτά τα πεδία 
αφορούν και επηρεάζουν τους πολίτες, που και αυτοί πρέ-
πει να είναι σύμμαχοι στην κοινή μας προσπάθεια».
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Κοντά στους μαθητές
 του ΕΕΕΕΚ

 ο Δήμαρχος Βέροιας

Την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία τίμησε ο Δήμαρχος Βέροιας με την πα-
ρουσία του σε εκδήλωση του ΕΕΕΕΚ Βέροιας στην Πλατεία Δημαρχείου. Ο κ. Κωνστα-
ντίνος Βοργιαζίδης παρακολούθησε από κοντά τους μαθητές του Εργαστηρίου Ειδικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Βέροιας οι οποίοι ζωγραφίζοντας, δημιούρ-
γησαν την «Αφίσα της Διαφορετικότητας» με στόχο την προάσπιση της έννοιας του σεβα-
σμού και την αποδοχή του διαφορετικού από το κοινωνικό σύνολο.

Σκοπός της δράσης είναι «η σημασία του να είσαι μοναδικός και ίσος μέσω της συνύ-
παρξης, της δημιουργίας και της έμπρακτης αγάπης» υπογράμμισε ο Δήμαρχος Βέροιας 
ο οποίος μαζί με την Αντιδήμαρχο Παιδείας και Ισότητας των Φύλων, κα Συρμούλα Τζήμα, 
τον Προϊστάμενο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, κ. Δημήτρη Πυρινό και τον Δι-
ευθυντή του ΕΕΕΕΚ Βέροιας, κ. Πολύκαρπο Κουτσαντά συνεχάρησαν τα παιδιά για την 
προσπάθειά τους.

Στο Εργαστήρι Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Βέροιας φοιτούν 
21 παιδιά τα οποία με τη βοήθεια των 14 ατόμων προσωπικό (εκπαιδευτικοί, βοηθητικοί, 
ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός) τους παρέχεται επαγγελματική εκπαίδευση στις 
εξειδικεύσεις:

-Αυτόνομης Διαβίωσης
-Κηπουρικής
-Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
παράλληλα με την κάλυψη μαθημάτων, ενώ το ΕΕΕΕΚ Βέροιας διαθέτει υπηρεσίες 

υποστήριξης και συμβουλευτικής με:
-Κοινωνική Υπηρεσία
-Τμήμα Ψυχολογικής Υποστήριξης
-Τμήμα Λογοθεραπείας
-Τμήμα Σχολικής Νοσηλευτικής.

Bέροια: Σοβαρό τροχαίο χθες 
στην Λ. Στρατού στο σημείο που 

καταλήγει η κατηφόρα από Ανοίξεως
Σε ένα δύσκολο ση-

μείο της πόλης, στην 
λεωφόρο Στρατού στο 
σημείο που καταλήγει η 
κατηφόρα από Ανοίξε-
ως προς Στρατού, κάτω 
από την παιδική χαρά 
των Αγ. Αναργύρων 
Βέροιας, σημειώθηκε 
σοβαρό τροχαίο χθες 
Παρασκευή 3 Δεκεμ-
βρίου, λίγο πριν τις 8 
το πρωί, όταν σύμφωνα 
με τα πρώτα στοιχεία, 
το ένα από τα 2 οχή-
ματα που ενεπλάκησαν, 
εξετράπη της πορείας 
του, προσέκρουσε σε 
κάγκελα  περίφραξης 
σπιτιού, χτύπησε στα 
απέναντι κιγκλιδώματα 
του τοιχίου και κατέληξε 
λίγα μέτρα πιο κάτω, με κατεστραμένο το μπροστινό καπό και την μηχανή. Το δεύτερο όχημα ενεπλάκη από καραμπόλα. 
Απο το τροχαίο προέκυψαν υλικές ζημιές, ενώ 2 επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για να εξεταστεί η κατάστα-
ση της υγείας τους.

Σύγκρουση τριών οχημάτων 
με τραυματισμό αναβάτη δικύκλου 

στην οδό Σταδίου της Βέροιας

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Βέροιας λίγο μετά τις 9 το πρωί της Παρασκευής 3 
Δεκεμβρίου 2021, στην οδό Σταδίου, στη συμβολή της με την οδό Καλής Παναγιάς (προς 
Δοβρά), στο οποίο ενεπλάκησαν 2 ΙΧ και μία μηχανή μεγάλου κυβισμού. 

Σύμφωνα με το Inveria.gr, από την σύγκρουση των 3 οχημάτων τραυματίστηκε ο ανα-
βάτης της μηχανής και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Βέροιας. 
Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο αναβάτης τραυματίστηκε στο πόδι, αλλά φαίνεται πως 
δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Στο σημείο έσπευσε η ομάδα ΔΙ.ΑΣ. για συνδρομή στην διαχείριση της κυκλοφορίας 
και το τμήμα Τροχαίας Βέροιας για την σχετική προανάκριση. Μάλιστα χρειάστηκε να πέ-
σει πριονίδι στον δρόμο λόγω λαδιών που έπεσαν στην άσφαλτο.

Απόστολος Βεσυρόπουλος: 
«Εθνικός στόχος η περιστολή 

του λαθρεμπορίου»
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Από 13 - 23 Δεκεμβρίου στη Βέροια
Χριστουγεννιάτικο Bazaar 

της Πρωτοβουλίας για το Παιδί
Η Πρωτοβουλία για το Παιδί πιστή στο ραντεβού 

της, ανακοινώνει το Χριστουγεννιάτικο Bazaar της, 
που θα γίνει από τη Δευτέρα 13 έως και την Πέμπτη 
23 Δεκεμβρίου 2021, στο κατάστημα  επί της οδού 
Κεντρικής 126 (έναντι κρεοπωλείο φάρμας Κουτσιό-
φτη), στον Άγιο Αντώνιο.

Το κατάστημα θα είναι ανοικτό κάθε μέρα από τις 
9:00 έως τις 14:00 και από τις 17:00 έως τις 20:30 
και τα Σαββατοκύριακα από τις 10:00 έως τις 15:00.

Οι εθελόντριες του Οργανισμού από την Ημαθία 
και άλλες περιοχές της Ελλάδας, έβαλαν πολύ μερά-
κι, πολύ αγάπη και μεγάλη τέχνη και δημιούργησαν 
και φέτος θαυμάσια έργα, χρηστικά, διακοσμητικά, 
εδώδιμα, στολίδια, κοσμήματα, εποχιακά και άπειρα 
άλλα είδη υψηλής αισθητικής και ποιότητας. 

Τα έργα των εθελοντριών θα διατεθούν σε πολύ 
χαμηλές τιμές, ώστε όλοι οι φίλοι και οι υποστηρι-
κτές του έργου της Πρωτοβουλίας να μπορέσουν 
για άλλη μία φορά να βοηθήσουν στην φροντίδα και 
προστασία των φιλοξενούμενων παιδιών της. Σας 
περιμένουμε!

ΤΟ Δ.Σ.

Του ιερέως
Παναγιώτου
Σ. Χαλκιά

Στο προηγούμε-
νο (Α΄) άρθρο μας, 
φίλοι αναγνώστες, 
γράψαμε, πως τα 
παιδιά μας ευχαρι-
στούν και μας ευ-
γνωμονούν και εί-

ναι αποφασισμένα να το κάνουν μέχρι το 
τέλος της ζωής τους!

Όμως έχουν και αρκετά παράπονα και 
θα τα γράψω, γιατί κάποια από αυτά μπο-
ρεί να διορθωθούν. Να μερικά από τα 
δικαιολογημένα παράπονά τους.

α) Ζητούν να έχουν αδέλφια, όχι ένα 
μόνο, αλλά και δυο και τρία και ακόμη 
πιο πολλά. Δεν αντέχουν τη μοναξιά. Ζη-
τούν την επικοινωνία. Και μη νομίζετε, 
ότι θέλουν την επικοινωνία μαζί σας μόνο. 
«Γέρων γερόντι και παις παιδί γλωτταν 
ηδιστην έχεις», έλεγε ο Σωκράτης. Δη-
λαδή ο γέρος, με το γέρο και ο νέος με 
τον νέο έχουν γλυκιά γλώσσα. Θέλει το 
παιδί μας και άλλο παιδί να κουβεντιάσει, 
να γελάσει, να παίξει, να μαλώσει. Είναι 
ανάγκη να μάθει να ζει με συνομήλικους. 
Να ανταλλάσσει σκέψεις, να διατυπώσει 
απορίες, να ευρίσκουν μαζί τη λύση των 
προβλημάτων που συναντούν στο σπίτι, 
στο σχολείο και στη γειτονιά. Θέλει και 
πρέπει να ετοιμασθεί, για να μπορεί να 
ζήσει στην κοινωνία ως χρήσιμο μέλος 
της. Είναι παρατηρημένο, ότι παιδιά πο-
λυτέκνων οικογενειών προσαρμόζονται 
πιο εύκολα και πιο γρήγορα στην κοινω-
νία από τα μοναχοπαίδια ή τα δύο μόνο 
που υπάρχουν στην οικογένεια.

Η πείρα της ζωής απέδειξε πόσο πιο 
δύσκολα έκαναν γάμο και πόσο πιο δύ-
σκολα ευρήκαν το σωστό βηματισμό τους 
στον έγγαμο βίο τους τα μοναχοπαίδια.

Γι’ αυτό, αγαπητοί γονείς, ας δώσου-
με σημασία σ’ αυτό το παράπονο του 
παιδιού μας. Είναι για το καλό τους και 
για το δικό μας καλό, αφού θα ζήσουμε 
σύμφωνα και με το θέλημα του Θεού, δη-
μιουργώντας παιδιά ετοιμάζοντάς τα για 
τον Παράδεισο.

β) Παραπονούνται, ότι δεν ασχολούμε-
θα πολύ μ’ αυτά, γιατί μας απορροφούν 
άλλες απασχολήσεις, έστω και αν αυτές 
έχουν σχέση με τη φροντίδα μας για τα 
ίδια τα παιδιά μας. Θέλουν την αγκαλιά 
μας. Να τα αγκαλιάζουμε, να τα φιλάμε, 
να μένουμε αρκετή ώρα μαζί τους. Θέ-
λουν διάλογο μαζί μας. Μην περιφρονού-
με τις ερωτήσεις και απορίες τους. Μην τα 
εμποδίζουμε να μας πουν τα νέα του σχο-
λείου τους. Ακόμη, μην τα μαλώνουμε, ό-
ταν μας φέρνουν και νέα άσχημα ούτε να 
τα εμποδίζουμε, αν μας πουν και αμαρτω-
λές πράξεις τους και ανήθικους λογισμούς 
τους ή κάτι άλλο επιλήψιμο. Θα μας έχουν 
εμπιστοσύνη και θα τα προφυλάξουμε 
από τα κακοσκάλια της ζωής.

Να μην δείχνουμε κουρασμένοι, όταν 
θέλουν κουβέντα μαζί μας. Αν δεν προσέ-
ξουμε, αυτή η διάθεσή τους θα σβήσει ύ-
στερα από λίγο καιρό και θα προτιμήσουν 
να τα πουν σε «ενημερωμένους» φίλους 
και τότε θα έλθει η συμφορά.

γ) Παραπονούνται ότι δεν τους εξα-
σφαλίζουμε την ηρεμία στο σπίτι, γιατί 
πολλές φορές μαλώνουμε και φωνάζουμε 
και απειλούμε ο ένας τον άλλον. Δεν τα 

αντέχουν αυτά. Λέγουν οι ειδικοί ότι τα 
φυτά αναπτύσσονται φυσιολογικά, ανθί-
ζουν και καρποφορούν μόνο στο εύκρατο 
κλίμα. Το πολύ κρύο, το χιόνι, ο αέρας και 
ο καύσωνας καθυστερούν την ανάπτυξή 
τους. Και οι παιδοψυχολόγοι επισημαί-
νουν ότι και το παιδί δεν μεγαλώνει σω-
στά και δεν αναπτύσσονται οι σωματικές 
και ψυχικές δυνάμεις φυσιολογικά όταν 
δεν υπάρχει στο σπίτι ηρεμία, γαλήνη, 
το εύκρατο πνευματικό κλίμα. Και όχι μό-
νο. Το παιδί έξω από το σπίτι ακούει και 
βλέπει πολλά και άσχημα. Το γνωρίζουμε 
όλοι ότι η κοινωνία μας είναι χρεοκοπημέ-
νη. Μοιάζει σαν τη φουρτουνιασμένη θά-
λασσα. Το παιδί δεν αναπαύεται σ’ αυτήν 
την ακαταστασία. Και τρέχει σαν σε λιμάνι 
να έλθει στο σπίτι του. Να γαληνέψει η 
ψυχή του.

Αν ερχόμενο στο σπίτι συναντήσει την 
ίδια ακαταστασία. Απογοητεύεται, χάνει 
την ελπίδα του για κάτι καλύτερο, αφού 
αυτό δεν υπάρχει ούτε στην κοινωνία, 
ούτε στο σπίτι. Και μένει στο σπίτι προ-
σωρινά, ανεχόμενο την απαράδεκτη α-
τμόσφαιρα, πληγωμένο ή το πιθανότερο 
ξαναφεύγει και δε θέλει να επιστρέψει και 
αναζητά την καλή ατμόσφαιρα που επιθυ-
μεί κάπου αλλού. Στις μέρες μας το κάπου 
αλλού είναι τα ναρκωτικά, για να ξεχάσει 
αυτό που το αναστατώνει και δεν μπορεί 
να συνηθίσει. Και τότε γίνεται το μεγάλο 
κακό, γιατί τα ναρκωτικά είναι ένας δρό-
μος που δεν έχει επιστροφή, χωρίς να 
αποκλείουμε το θαύμα.

δ) Παραπονούνται ακόμη, ιδίως τα πιο 
μικρά παιδιά, ότι δεν τα αφήνουμε να 
παίξουν στο σπίτι, να εκτονωθούν. Δεν 
ανεχόμαστε εμείς τις αταξίες τους. Τα παι-
διά τότε βγαίνουν στη γειτονιά και εκεί μα-
λώνουν, ξεφωνίζουν και αναστατώνουν το 
περιβάλλον και κάποτε κάνουν και ζημιές.

Γονείς! Αυτά είναι τα παιδιά. Αυτή εί-
ναι η φύση τους. Αυτή η συμπεριφορά 
τους δείχνει την υγεία τους. Παιδιά που 
δεν παίζουν, που δε μαλώνουν, που δεν 
δημιουργούν αντιπάλους, δεν είναι υγιή. 
Έχουν πρόβλημα, λένε οι παιδαγωγοί. 
Έχουν ορμές, έχουν δυνάμεις, έχουν δι-
άθεση, θέλουν να φωνάζουν, να κλωτσή-
σουν, γι’ αυτό γεμίζουν και τα γήπεδα. 
Πρέπει, επομένως, να εκτονωθούν. Είναι, 
λοιπόν, προτιμότερο να εκτονωθούν στο 
σπίτι μας και εμείς να τα ανεχθούμε, πα-
ρά στη γειτονιά και να ακούσετε διαμαρτυ-
ρίες και απειλές από τους γείτονες.

Το «ανεχόμενοι αλλήλων εν αγάπη», 
ας είναι δίδαγμά μας.

Κανένας άλλος, φίλοι γονείς, δεν α-
γαπάει τα παιδιά μας περισσότερο. Ε-
πομένως, με νύχια και με δόντια ας κρα-
τήσουμε τη θέση του γεννήτορος, του 
παιδαγωγού, του κατηχητού μέσα και έξω 
από το σπίτι.

Ας κάνουμε το σπίτι μας φωλιά ζεστή 
το χειμώνα και δροσερή το καλοκαίρι. Ας 
ανακαλύψουμε προϋποθέσεις που κρα-
τούν τα παιδιά κοντά μας. Ας ζήσουμε 
ήρεμα και με διάκριση, που είναι τρανό 
δείγμα αγάπης. Ας σταθούμε κοντά τους 
στην παιδική και προπάντων στην εφηβι-
κή τους ηλικία.

Ας τα αγκαλιάσουμε, γιατί σαν τη δική 
μας αγκαλιά δεν υπάρχει άλλη. Θα μας 
ευγνωμονούν και θα ζήσουν ευτυχισμένα. 
Θα είναι φυσιολογικοί άνθρωποι και μαζί 
με τους άλλους και πριν από τους άλλους, 
θα τα καμαρώνουμε εμείς.

Τα παιδιά μας: 
Η ευγνωμοσύνη και 

τα παράπονά τους (B΄)

Σινεμά = η πιο ασφα-
λής και άνετη διασκέδα-
ση.

• Συσκευές καθαρι-
σμού αέρα (με φίλτρα 
ενεργού άνθρακα και 
Hepa)

• Απολύμανση πριν 
κάθε προβολή,

• Μεγάλες αποστάσεις 
• Περιορισμένη διαθε-

σιμότητα εισιτηρίων 
• Αντισηπτικά σε κάθε 

είσοδο και έξοδο
• Είσοδος νωπού αέ-

ρα (φρέσκος)
Αρχηγός Από Κούνια 2: Οικογενειακή Υπόθεση 

(ΜΕΤΑΓΛ) ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΠΑ-
ΝΟΥ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗ

Προβολές στην Αίθουσα 2:   
Παρασκευή 3/12 - Σάββατο 4/12 - Κυριακή 5/11 

στις 18.15
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 

ετών και πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ω-
ρών), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότητα, είτε 
αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

Ενκάντο: Ενας Κοσμος Μαγικός
Προβολές στην Αίθουσα 1:   
Παρασκευή 3/12 - Σάββατο 4/12 - Κυριακή 5/12 

στις 18.00
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 

ετών και πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ω-
ρών), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότητα, είτε 
αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

Σκηνοθεσία: Μπάιρον Χάουαρντ, Τζάρεντ Μπους
Σενάριο: Τζάρεντ Μπους, Σαρλίς Κάστρο Σμιθ

Ghostbusters: Legacy -AFTERLIFE  
Προβολές στην Αίθουσα 1:   Κάθε μέρα στις 20.30
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης από 18 

ετών και πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ω-
ρών), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότητα, είτε 
αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

Σκηνοθεσία: ΤΖΕΪΣΟΝ ΡΕΪΤΜΑΝ
Σενάριο: Κώστας Χαραλάμπους, Πένυ Φυλακτά-

κη Πρωταγωνιστούν: ΣΙΓΚΟΥΡΝΙ ΓΟΥΙΒΕΡ, ΠΟΛ 
ΡΑΝΤ, ΦΙΝ ΓΟΥΛΦΧΑΡΝΤ, ΚΑΡΙ ΚΟΥΝ, ΜΑΚΚΕΝΑ 

ΓΚΡΕΪΣ 

«O Οίκος Gucci»
Προβολές στην Αίθουσα 2:   Παρασκευή 3/12 – 

Σάββατο 4/12 – Δευτέρα 6/12 – Τετάρτη 8/12 στις 
20.30

(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 
ετών και πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ω-
ρών), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότητα, είτε 
αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

Σκηνοθεσία Ρίντλει Σκοτ
Σενάριο Μπέκυ Τζόνστον, Ρομπέρτο Μπεντιβένια 
Βασισμένη στο βιβλίο “Ο Οίκος Gucci” της Σάρα 

Γκέι Φόρντεν
Πρωταγωνιστούν Lady Gaga, Άνταμ Ντράιβερ, 

Τζάρεντ Λέτο, Τζέρεμι Άιρονς, Τζακ Χιούστον. Συμμε-
τέχουν οι Σάλμα Χάγιεκ και ο Αλ Πατσίνο

The Hand of God – Το χέρι του Θεού (Πάολο Σο-
ρεντίνο)

Προβολές στην Αίθουσα 2:   Πέμπτη 2/12 – Κυ-
ριακή 5/12 – Τρίτη 7/12 στις 20.30

«Το Χέρι του Θεού» του Πάολο Σορεντίνο: Νάπο-
λη, βέσπα, μπάλα, εφηβεία...

Σκηνοθεσία: Πάολο Σορεντίνο
Σενάριο: Πάολο Σορεντίνο
Πρωταγωνιστούν: Φίλιπο Σκότι, Τόνι Σερβίλο, 

Τερέζα Σαπονάντζελο
Για την είσοδο σας στην Αίθουσα 1 και Αίθουσα 2 

επισκεφθείτε την σελίδα μας: www.cinestar.gr 
 Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το 

πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρα-
κάτω σύνδεσμο:  http://www.cinestar.gr 

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     2/12/21 - 8/12/21
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Πρωτοβουλία Μπαρτζώκα για την ανέγερση νέου 
κτηρίου για το Ειδικό Σχολείο Αλεξάνδρειας

 Από το πολιτικό Γραφείο του βουλευτή Ημαθίας, Τάσου Μπαρτζώκα, γνωστοποιούνται τα εξής:

«Πρωτοβουλία για την ανέγερση νέου κτηρίου, που θα στεγάσει το Ειδικό Σχολείο Αλεξάνδρειας, ανέλαβε ο Τάσος Μπαρτζώκας, προκει-
μένου να δοθεί εφάπαξ λύση στα ουσιαστικά προβλήματα υποδομών, της υφιστάμενης δομής.

Ο Βουλευτής, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα για τα άτομα ΑμΕΑ, επισκέφτηκε το Ειδικό Σχολείο Αλεξάνδρειας, όπου και διαπίστωσε 
από κοντά τα σοβαρά κτηριακά προβλήματα, όπως του τα εξέφρασε ο Διευθυντής, κ. Αργιαντόπουλος και το εκπαιδευτικό και επιστημονικό 
προσωπικό του σχολείου.

Η ανεπίτρεπτη κατάσταση, λόγω της έλλειψης αιθουσών, κατάλληλων συνθηκών προσβασιμότητας (έλλειψη ραμπών, επαρκών τουαλε-
τών, καθώς και οι διάσπαρτοι χώροι σε διαφορετικά κτήρια) δημιουργούν ζητήματα που υπερβαίνουν τα θέματα ασφάλειας. Η υφιστάμενη 
λειτουργία του σχολείου, παρά τις υπερβάλλουσες προσπάθειες των εκπαιδευτικών, γεννά θέματα που προσβάλλουν βασικά δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρία, όπως την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση.

Γι΄ αυτούς ακριβώς τους λόγους, ο Τάσος Μπαρτζώκας θα προβεί άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, έτσι ώστε να λυθεί το πρό-
βλημα άπαξ. Δρομολογεί επικοινωνία με το Δήμο Αλεξάνδρειας, προκειμένου από κοινού να καταστρωθεί μία πρόταση δημιουργίας νέου 
σχολείου. Αμέσως μετά θα οργανωθούν όλες οι κινήσεις, προκειμένου η ΚΤΥΠ Α.Ε να κατασκευάσει εξ υπαρχής ένα λειτουργικό σχολείο, 
που θα επιτρέψει και στους 34 μαθητές του Ειδικού Σχολείου και του προσωπικού του να βιώσουν αυτό που ακριβώς αξίζει σε όλα τα παιδιά: 
τη χαρά της μάθησης».

Για τις δραστηριότητες 
του Σωματείου 

«Εν Σώματι Υγιεί» 
ενημερώθηκε

 η Δ.Ε.Ε.Π. Ν.Δ.  Ημαθίας

Με  αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία που 
γιορτάζεται την 3η Δεκεμβρίου, σύμφωνα με απόφαση της Γ.Σ του Ο-
ΗΕ,  πραγματοποιήθηκε συνάντηση του αθλητικού σωματείου, προ-
σαρμοσμένου αθλητισμού ( ΑΜΕΑ) «Εν Σώματι Υγιεί» με μέλη της 
Διοίκησης της Διοικούσας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Ημαθίας.

Στην συνάντηση δόθηκε η ευκαιρία στη Πρόεδρο κ Ευαγγελία 
Γούσια και τον Γραμματέας κ. Δημήτριο Γκανέτσιο να ενημερώσουν 
για τις δραστηριότητες, τις επιτυχίες αλλά και τα προβλήματα του 
σωματείου και αθλητών του.

Οι παρευρισκόμενοι αθλητές και συνοδοί αναφέρθηκαν σε θέμα-
τα που άπτονται της καθημερινότητας αλλά και των ίσων ευκαιριών 
και δικαιωμάτων στη μόρφωση και την πρόσβαση στην αγορά ερ-
γασίας.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Ε.Π. Ημαθίας κ Σταύ-
ρος Γιανναβαρτζής, τους ευχαρίστησε για την παρουσία τους, εξέ-
φρασε το θαυμασμό του για την έξοχη λειτουργία του σωματείου, τις 
επιτυχίες των αθλητών στις εθνικές και διεθνείς συμμετοχές, σε πλή-
θος αγωνισμάτων, που αποδεικνύουν την ποιότητα των πρακτικών 
του για την ισότιμη προώθηση των ΑμεΑ στον Αθλητισμό και εξέφρα-
σε το έντονο ενδιαφέρον της Νέας Δημοκρατίας και προσωπικά του 
Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τα θέματα των Ατόμων με 
Αναπηρία.

Παρόντες στην συνάντηση ήταν τα μέλη της Δ.Ε.Ε.Π. κ. Ζωή 
Βεσυροπούλου και ο κ. Γιώργος Παπαδόπουλος που ζήτησαν και ε-
νημερώθηκαν για θέματα του πλαισίου λειτουργίας αλλά των δυνατο-
τήτων επιμέρους πρωτοβουλιών για τη διευκόλυνση της λειτουργίας 
του σωματείου.

Συνεχίζονται τα δωρεάν 
rapid tests στη Νάουσα 

Συνεχίζονται και την ερχόμενη 
εβδομάδα στη Νάουσα οι δειγ-
ματοληπτικοί έλεγχοι στον γενικό 
πληθυσμό, που προγραμμάτισε 
ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας 
Υγείας, σε συνεργασία με τον δή-
μο. Συγκεκριμένα, από την Δευτέ-
ρα (06.12.2021) έως και την Πα-
ρασκευή (10.12.2021), θα πραγ-
ματοποιούνται δωρεάν rapid tests 
από τις 09:00 έως τις 15:00, στο ΚΑΠΗ Νάουσας (η προσέλευση 
των πολιτών θα πρέπει να γίνεται έως τις 14:30). 

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν 
στην διαδικασία θα πρέπει να έχουν μαζί τους τον προσωπικό 
αριθμό υγείας ΑΜΚΑ, καθώς και να δίνουν τον αριθμό του κινητού 
τους, ώστε να ενημερώνονται για το αποτέλεσμα από τον ΕΟΔΥ.

Ευχαριστήριο
Η οικογένεια Αβραμίδη Μιχάλη -Θεοδωράκη Βάιας, ευχαρι-

στεί θερμά την διευθύντρια του 3ου Γενικού Λυκείου Βέροιας, τους 
καθηγητές καθώς και τους μαθητές του σχολείου ,για την οικονομι-
κή βοήθεια προς  τον Γιο μας Ιωάννη Αβραμίδη.



6 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 του Σαββατοκύριακου4-5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο σ ο ι  Σ υ -

μπολίτες μας 
έχουν φάρμακα 
που δεν χρει-
άζονται  και 
θέλουν   να τα  
προσφέρουν 
στο  Γηροκο-
μείο Βέροιας  , 
το τηλέφωνο 
του Γηροκομεί-
ου Βέροιας είναι 
2331024891.

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 4 

Δεκεμβρίου 2021 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Νικολάου στα Μο-
νόσπιτα Νάουσας 40ΝΘΗ-
ΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του α-
γαπημένου μας πατέρα, παπ-
πού, αδελφού και θείου

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Α.
ΜΙΛΗ

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

 Τα παιδιά
Τα εγγόνια 
Τα αδέλφια
Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Ιερό σαρανταλείτουργο
Εις τον Ι.Ν. Αγίου Σάββα-Κυριωτίσσης Βεροίας θα τελείται κάθε 

ημέρα Θεία Λειτουργία από 15 Νοεμβρίου 2021 έως 25 Δεκεμβρίου 
2021.

Πανήγυρις Αγ. Βαρβάρας 
και υποδοχή τίμιας 

κάρας Αγίου 
ιερομάρτυρος Ιγνατίου
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟ-

ΜΆΡΤΥΡΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΙΜΙΑΣ ΚΑΡΑΣ 
ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΕΚ 

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΟΒΡΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΩΡΑ 7:00 π.μ.
Πανηγυρικός Όρθρος & Αρχιερατική Θεία Λειτουργία Ιε-

ρουργουντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας
ΩΡΑ 4:30 μ.μ. 
Ιερόν Ευχέλαιον, Αναγνωσις ευχών της Αγίας Μεγαλομάρ-

τυρος Βαρβάρας κατά των λοιμωδών νόσων & Μεθέορτος 
Εσπερινός

ΩΡΑ 8:00 μ.μ. 
Μικρό Απόδειπνο & Χαιρετισμοί της Αγίας Μεγαλομάρτυ-

ρος Βαρβάρας
ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΔΕΚΈΜΒΡΙΟΥ
(Εορτή Αγίου Σάββα)
ΩΡΑ 7.30 π.μ. 
Όρθρος και Θεία Λειτουργία
ΩΡΑ 11.π.μ.
Ιερά Παράκλησις Αγίου Ιγνατίου του θεοφόρου και αναχώ-

ρηση της Αγίας ΚΑΡΑΣ
Ο Ιερός Ναός θα παραμένει ανοιχτός καθ’όλη της διάρκεια 

του προσκυνήματος από τις 7.00 π.μ. έως τις 10 μ.μ.

Μητροπολίτης Βεροίας 
Παντελεήμων: «Η σχέση μας 

με την Εκκλησία»
 
 Την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος 

Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντε-
λεήμων πραγματοποίησε διαδικτυακή ομιλία στη σειρά των 
εκπομπών «Επισκοπικός Λόγος» και ανέπτυξε το θέμα: «Η 
σχέση μας με την Εκκλησία».

Ο διαδικτυακός «Επισκοπικός Λόγος» αποτελεί μία ευκαι-
ρία πνευματικής ωφέλειας και παρηγορίας στους δύσκολους 
καιρούς που διανύουμε και θα μεταδίδεται κάθε Πέμπτη στις 
7:00 μ.μ. στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντί-
στοιχη σελίδα στο Facebook, στο κανάλι στο Youtube καθώς 
και στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως μας 
«Παύλειος Λόγος» στη συχνότητα των 90.2 FM..

«Έχασε την μάχη» 
ο Νίκος Λέφας

Θλίψη προκάλεσε στην κοινωνία της Βέροιας η είδηση της 
απώλειας του Νίκου Λέφα, που έφυγε το μεσημέρι της Παρα-
σκευής (3/12), μετά από νοσηλεία εβδομάδων στην κλινική 
Covid του νοσοκομείου Βέροιας. Ο Νίκος,  με το χαρακτηρι-
στικό χαμόγελο του, ήταν ιδιαίτερα αγαπητός. Επί σειρά ετών 
ελαιοχρωματιστής, για κάποια χρόνια είχε επιχείρηση πλυντη-
ρίου και πάρκινγκ, ενώ τα τελευταία χρόνια τον βλέπαμε στην 
πετυχημένη επιχείρηση καφέ του μικρού γιου του Γιάννη, ενώ 
ο μεγαλύτερος Φώτης είναι διάσημος μπαρίστας και ειδικός 
του καφέ. 

Μέχρι την στιγμή της έκδοσης της εφημερίδας δεν είχε 
γίνει γνωστός ο χρόνος και ο τόπος της κηδείας.

Ο ΛΑΟΣ εκφράζει στην οικογένεια του θερμά συλλυπητή-
ρια.

Συνεδρίαση Οικονομικής 
Επιτροπής  Δήμου Νάουσας  

Τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας  θα διεξαχθεί  την  Δευτέρα 
06/12/2021 στις 14:00 στο δημοτικό κατάστημα και στην αί-
θουσα του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Καθορισμός των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση του 
χιονοδρομικού κέντρου «3-5 Πηγάδια», το   οποίο βρίσκεται 
στο Όρος Βέρμιο, του Δήμου Νάουσας  για 23 χρόνια, με το 
σύστημα του ανοικτού  πλειοδοτικού διαγωνισμού με προφο-
ρικές προσφορές.  

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώ-
τατος Μητροπο-
λίτης Βεροίας, 
Ναούσης και Κα-
μπανίας κ. Πα-
ντελεήμων:

Το  Σ ά β β α τ ο 
4 Δεκεμβρίου το 
πρωί θα ιερουργή-
σει στον πανηγυ-
ρίζοντα Ιερό Ναό 
της Αγίας Βαρβά-
ρας του ομωνύμου 
Δημοτικού Διαμε-
ρίσματος Βεροίας. 
Κατά τη διάρκεια 
της Θείας Λειτουρ-
γίας θα τεθεί σε 
προσκύνηση η τι-
μία κάρα του Αγίου 
Ιγνατίου του Θεο-
φόρου.

 Το Σάββατο 4 
Δεκεμβρίου στις 
7:00 μ.μ. θα ομι-
λήσει στη σειρά ομιλιών «Αγιολογία και ζωή» με την ευκαιρία της εορτής της 
Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας, μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μη-
τροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό 
«Παύλειος Λόγος» στους 90.2 FM.

 Την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον πανηγυρίζοντα 
Ιερό Ναό του Αγίου Σάββα (Κυριωτίσσης) Βεροίας.

 Τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον πανηγυρίζοντα 
Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Μελίκης.

 Τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου στις 9:00 μ.μ. θα τελέσει Ιερά Αγρυπνία στο Ιερό 
Παρεκκλήσιο του Αγίου Γερασίμου του εν Κεφαλληνία στο άβατο της Ιεράς 
Μονής Παναγίας Δοβρά Βεροίας με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 30 ετών 
από της μακαρίας κοιμήσεως του οσιακής μνήμης Γέροντος Γερασίμου του 
Μικραγιαννανίτου, Υμνογράφου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Η Ιερά 
Ακολουθία θα τελεστεί μόνον από την αδελφότητα της Ιεράς Μονής, ενώ θα 
μεταδοθεί απευθείας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90.2 FM».

 Την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου στις 5:00 μ.μ. στην αδελφότητα «Πέλεκαν» στο 
Κομνήνιο Βεροίας με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Αμβροσίου θα τελέσει 
Τρισάγιο για τον μακαριστό π. Αμβρόσιο Κυρατζή. 

 Την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Εσπερινό 
και στην Παράκληση του Αγίου Λουκά του Ιατρού στον Ιερό Ναό του στην 
Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας. Η Ιερά Ακολουθία θα μεταδοθεί απευ-
θείας στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σελίδα στο 
Facebook και στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».

Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Φυτειάς

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Στις 5 και 6 Δεκεμβρίου η εκκλησία μας 

τιμά τη μνήμη του Αγίου πατρός ημών Νι-
κολάου. Με αφορμή την εορτή ο ομώνυμος 
ιερός ναός της Φυτειάς διοργανώνει τις 
εξής λατρευτικές ακολουθίες:

Κυριακή 5 Δεκεμ-
βρίου, Πανηγυρικός 
Εσπερινός και Αρτο-
κλασία ώρα 16.30

Δευτέρα 6 Δεκεμ-
βρίου ,Πανηγυρικός 
Όρθος και Θεία Λει-
τουργία, Λιτανεία της 
ιεράς εικόνας του Α-
γίου Νικολάου πέριξ 
του Ναού, ώρα 07.30



Πάνω από το στό-
χο των 5,7 δισ. ευρώ θα 
κλείσουν οι εκταμιεύσεις 
δανείων της Τράπεζας 
Πειραιώς για το 2021, εκ 
των οποίων τα 2 δισ. ευ-
ρώ κατευθύνθηκαν ήδη σε 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
ενώ για τα χρηματοδοτικά 
εργαλεία που δημιουργή-
θηκαν από την Ελληνική 
Αναπτυξιακή Τράπεζα και 
το ΤΕΠΙΧ η Πειραιώς διέ-
θεσε 625 εκατ. ευρώ. 

Τα στοιχεία αυτά ανα-
κοίνωσε από τη Θεσσαλο-
νίκη η κ. Ελένη Βρεττού, 
Ανώτερη Γενική Διευθύ-
ντρια Εταιρικής και Επεν-
δυτικής Τραπεζικής στην Τράπεζα Πειραιώς, μι-
λώντας ενώπιον δεκάδων επιχειρηματιών από την 
ευρύτερη Κεντρική Μακεδονία κατά τη διάρκεια ε-
νημερωτικής εκδήλωσης για το Ταμείο Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας, αλλά και τον νέο Αναπτυξιακό 
Νόμο που πραγματοποιήθηκε για τα μέλη του Συν-
δέσμου Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ). 

Όπως εκτίμησε η κ. Βρεττού η επίπτωση της 
πανδημίας στην ελληνική οικονομία και τις επιχει-
ρήσεις, φαίνεται να είναι ελεγχόμενη και διαχειρίσι-
μη, κάτι που –όπως είπε- οφείλεται στα αυξημένα 
επίπεδα εγρήγορσης που υιοθέτησαν τα επιτελεία 
των Τραπεζών και του κράτους, αναζητώντας και-
νοτόμα εργαλεία και μεθόδους αντιμετώπισης της 
κατάστασης. Στο πλαίσιο αυτό –σύμφωνα με την 
ίδια- από την Τράπεζα Πειραιώς παρασχέθηκαν 
moratoria σε 1.300 πελάτες συνολικού υπολοίπου 
χρηματοδοτήσεων 1,2 δισ. ευρώ, τόσο στον κλάδο 
Φιλοξενίας και εστίασης (HORECA) μέχρι 31/12/21 
, όσο για τους υπόλοιπους κλάδους της οικονομί-
ας, αρχικά μέχρι 31/12/20 και μετά μέχρι 31/3/21 
σύμφωνα, πλέον, με συστημική οδηγία της ΕΚΤ. 
Επίσης επιδοτήθηκαν οι τόκοι δανείων 1.800 πι-
στούχων συνολικού ποσού τόκων 60 εκατ. ευρώ 
(από 1/4/20 έως και 31/8/20). 

Η κ. Βρεττού σημείωσε ότι στόχος της Τρά-
πεζας Πειραιώς είναι οι επιχειρήσεις – πελάτες 
της να αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, να 
επενδύουν, να ευημερούν και να εξελίσσονται. Η 
ίδια κάλεσε τον επιχειρηματικό κόσμο να αξιοποιή-

σει το Ταμείο Ανάκαμψης και τον νέο Αναπτυξιακό 
Νόμο και υπογράμμισε ότι η Τράπεζα Πειραιώς 
στηρίζει κάθε κλάδο της ελληνικής οικονομίας, 
αναφέροντας χαρακτηριστικά το λιανικό εμπόριο, 
τον τουρισμό, την αγροδια-
τροφή, τις εξαγωγές, τη βι-
ομηχανία, την βιοτεχνία, τα 
logistics, τις κατασκευές, τις 
υποδομές. Παράλληλα ενι-
σχύει τον ψηφιακό μετασχη-
ματισμό της χώρας και προ-
ωθεί την κουλτούρα της βιώ-
σιμης ανάπτυξης μέσω του 
Environmental Sustainability 
Governance  (ESG), μίας 
ευρωπαϊκής λογικής χρημα-
τοδότησης με σεβασμό στο 
περιβάλλον.  

Στην παρέμβασή του ο 
Επικεφαλής Οικονομολό-
γος της Τράπεζας Πειραιώς 
Ηλίας Λεκκός εκτίμησε ότι 
η ανάπτυξη της ελληνικής 
οικονομίας σε αυτή τη φά-
ση δεν είναι συγκυριακή και 
προέβλεψε ότι το ΑΕΠ τα 
επόμενα χρόνια μπορεί να 
μεγεθύνεται μεσοσταθμικά 
κατά 3,5% κατ’ έτος. Επίσης, 
υποστήριξε ότι την περίοδο 
2021 – 2027 στη χώρα μας 

υπάρχει δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν επενδύ-
σεις 260 δισ. ευρώ, αλλά και ότι μέχρι το 2030 σω-
ρευτικά θα υπάρξει σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις 
πρόσθετο εισόδημα 80 δισ. ευρώ. 

Από την πλευρά του, ο Υπεύθυνος Βιώσιμης 
Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς Δημήτρης 
Βερελής παρουσίασε τα βασικά χαρακτηριστικά 
του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και τα μέχρι στιγμής 
δεδομένα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, που βρί-
σκεται στο στάδιο της διαβούλευσης και προέβλε-
ψε ότι από τις αρχές του 2022 οι επιχειρήσεις θα 
έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τα επενδυτικά 
τους πλάνα.

Στο χαιρετισμό του εκ μέρους του Συνδέσμου 
Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ) ο αντιπρόεδρος Παναγιώτης 
Χασάπης αναφέρθηκε στην αξία της εξωστρέφει-
ας των επιχειρήσεων προκειμένου να υπάρξει 
μακροχρόνια βιώσιμη ανάπτυξη στη χώρα και 
επικεντρώθηκε στο στόχο του ΣΕΒΕ οι εξαγωγές 
να αποτελούν το 2025 το 25% του ΑΕΠ της χώρας, 
από 18,5% που είναι σήμερα.    
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ΡΑΝΤΕΒΟΥ 
ΜΕ ΤΟΝ 
ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ…
Νανουριζόμουν  με την συνήθεια,
με το πρωϊνό κακάο και με την έκφραση…
….νομίζω διαθέτεις μια εντελώς 
αδικαιολόγητη αισιοδοξία!

Κανείς δεν ήξερε ποια κατεύθυνση
 θα πάρω.
Με την χαώδη κατάσταση, δεν ήταν 
αρκετό 
να κοιτώ τον κόσμο
μέσα από το μικροσκόπιο του λόγου.
Μια γιορτή είναι, 
όπως οι άλλες ,
όπου το στοιχείο του άχρηστου είναι 
εντελώς χρήσιμο,
έλεγε ο Πρόεδρος της Υδρογείου.

Γι` αυτό,
πέντε πατώματα,
τρεις κήποι,
ένα τούνελ,
δύο ανελκυστήρες,
ένα ξεχασμένο καπέλο, 
μια άδεια κυνηγίου, 
ήταν το ακαταλόγιστο τίμημα 
για το που 
δοκίμαζε ο Δημοσθένης τη φωνή του
στη Θάλασσα.

Ανθρώπινο στόμα προσπαθείς να βρεις
νέο τρόπο ομιλίας,
να μετατρέψεις λέξεις σε ανεξάρτητες 
οντότητες.
Οι Φούστες των κοριτσιών αδιαφορούν 
όμως
για τις εμμονές της Αστικής Δημοκρατίας.

Για να καταλάβετε
στις συλλογές έργων Τέχνης,
περιλαμβάνονταν λέξεις, ονόματα, 
επερωτήσεις,
που έχουν σκοπό
να μεταφέρουν το θέμα του πίνακα
πέρα απ` την κορνίζα του.. 

Ήμουν ερωτευμένος με την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
τι να έκανα;

Ένα τηλεφωνηματάκι στην αγάπη σου 
του δημοτικού να κάνεις,
πριν την συνάντησή σου με την 
καθημερινότητα!

Εντάξει δε λέω,
αλλά γιατί δεν έρχονται στο τέλος τα νιάτα
κι` έρχονται στην αρχή
τότε που από μόνοι μας είμαστε
νέοι;…έγραψε η Δημουλά.

Γιάννης Ναζλίδης

Πάνω από 5,7 δισ. ευρώ οι εκταμιεύσεις 
δανείων της Τράπεζας Πειραιώς το 2021

Ένωση Αστυνομικών 
Ημαθίας: Διαμαρτυρία 

για  βουλευτή της ΝΔ που 
αποκάλεσε συναδέλφους τους, 

«μπάτσους» 
 
 Από το ΔΣ της Ένωσης Αστυνο-

μικών Υπαλλήλων Ημαθίας, ανακοι-
νώνονται τα εξής:

«Προς έκπληξη μας ακούσαμε και 
είδαμε σε τηλεοπτική εκπομπή του 
ΣΚΑΙ, το Βουλευτή της Νέας Δημο-
κρατίας κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χα-
ράλαμπο να αποκαλεί τους συναδέρ-
φους μας ως « ΜΠΑΤΣΟΥΣ ».

Ο απαξιωτικός και ρατσιστικός 
αυτός χαρακτηρισμός δεν μπορεί να προφέρεται από Έλληνα εκλεγ-
μένο και εκπρόσωπο του Ελληνικού κοινοβουλίου, ούτε ως χάριν 
ειρωνικού πνεύματος σε συζήτηση, ούτε ως χάριν αστεϊσμού.

Καλούμε τον κ. Βουλευτή να ανακαλέσει δημόσια τη δήλωση του, 
ζητώντας συγνώμη απ΄ την Ελληνίδα και τον Έλληνα Αστυνομικό, 
που σε καθημερινή βάση δίνουν μάχη με το έγκλημα, με τίμημα ακό-
μη και τη ζωή τους και το κυβερνών κόμμα της Νέας Δημοκρατίας να 
καταδικάσει ευθέως και απερίφραστα το γεγονός.

Είναι λυπηρό να αναγκαζόμαστε ως Ένωση Αστυνομικών Ημαθίας 
να καλούμε Έλληνα Βουλευτή να ανακαλέσει χαρακτηρισμούς που 
δεν αρμόζουν σε κανέναν συνάδερφό μας, ενώ δεν θα έπρεπε να 
υπάρχουν στη συνείδηση κανενός».

Τρόφιμα για ευάλωτες 
οικογένειες συγκεντρώνει

 η φιλόπτωχος Βέροιας
 Τρόφιμα μακράς διάρκειας, όπως όσπρια, ζυμαρικά, λάδι, ζάχαρη, 

γάλα, ξεκίνησε να συγκεντρώνει η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Βέ-
ροιας, προκειμένου να ετοιμάσει, όπως κάθε χρόνο,  τα 130  δέματα για 
τους ωφελούμενους του σωματείου. Γι’ αυτό παρακαλούνται οι συμπολίτες 
μας, να συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια, με τις προσφορές τους, 
που μπορούν να φέρνουν στα γραφεία μας, Κωτουνίου 10Α , καθημερινά, 
εκτός Κυριακής, από τις  8.00΄- 12.00΄ π.μ. Τηλ: 2331064731

Όσοι αδυνατούν να βοηθήσουν με τρόφιμα, μπορούν να μας ενισχύ-
σουν με ένα χρηματικό ποσό στους εξής λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: GR 6101103250000032529606215
Eurobank: 0026.0683.02.0102708563
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Στο 24ο Διεθνές Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου Ολυμπίας 

για Παιδιά και Νέους, 
η «ΚΙΝΗΜΑΤΟΔΡΑΣΙΣ»

Η Λέσχη Κινηματογρά-
φου και Πολιτισμού Αλεξάν-
δρειας «ΚΙΝΗΜΑΤΟΔΡΑ-
ΣΙΣ» γνωστοποιεί τα εξής:

«Η Λέσχη συμμετέχει 
στις περιφερειακές προ-
βολές του 24ου Διεθνούς 
Φεστιβάλ Κινηματογρά-
φου Ολυμπίας για Παιδιά 
και Νέους. Μαθητές από 
τα Γυμνάσια και Λύκεια της 
πόλης μας σε συνεργασία 
με την Διεύθυνση Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ημαθίας, την οποία και ευ-
χαριστούμε, θα έχουν την 
ευκαιρία να παρακολουθή-
σουν στο χώρο της «ΚΙΝΗ-
ΜΑΤΟΔΡΑΣΙΣ» επιλεγμένες 
ταινίες, εγκεκριμένες από 
το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής του Υπουργείου 
Παιδείας με θέματα που α-
φορούν στα παιδιά και τους νέους και τηρούν τις βασικές προϋποθέσεις 
που έχουν θεσπιστεί από τη UNICEF, την UNESCO και διεθνείς οργανι-
σμούς για τον Κινηματογράφο για Παιδιά και Νέους 

Η ανάπτυξη της κινηματογραφικής παιδείας αποτελεί κύριο στόχο για 
το σύλλογο και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που το Φεστιβάλ Ολυμπίας 
μας τιμά με την συμμετοχή σε ένα τόσο σημαντικό θεσμό που θα δώσει 
την ευκαιρία σε νέες και νέους της περιοχής μας να γνωρίσουν ταινίες 
από την μοναδική στο είδος της στην Ελλάδα Παιδική και Νεανική Ταινι-
οθήκη.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς των 
σχολείων της πόλης μας που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα που πραγμα-
τοποιήσαμε σε συνεργασία με την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Ημαθίας.

Κατά την διάρκεια των προβολών θα τηρηθούν όλα τα μέτρα προστα-
σίας από την πανδημία».

Οι ταινίες που θα προβληθούν από την Δευτέρα 6 μέχρι και την Παρα-
σκευή 10 Δεκεμβρίου είναι οι εξής :          

 -Αγαπητέ κύριε Φίρερ  
Γερμανία, fiction, έγχρωμο, 2020, 94΄ Σκηνοθεσία: Christian Lerch
-Όσκαρ και Λίλι 
Αυστρία, fiction, έγχρωμo, 2020, 102’  Σκηνοθεσία: Arash T. Riahi
-Ντελφίν 
Αργεντινή, fiction, έγχρωμο, 2019, 87’  Σκηνοθεσία: Gaspar Scheuer

 
Φίλοι μου, καλή σας ημέρα, 

θα μπορούσα σήμερα να ασχοληθώ με την επίσκεψη του ποντί-
φηκα στην Ελλάδα, αφού ως γνωστόν θα είναι ο επικεφαλής της νέας 
παγκόσμιας θρησκείας και δεύτερος στην τάξη θα είναι ο οικουμενι-
κός πατριάρχης μας, αλλά ευτυχώς για μένα θεωρώ πιο σημαντικό 
να απολαύσω μισό ταψί σάμαλι και το άλλο μισό να τους το δώσω 
δώρο, για τα καλά λόγια που θα ακούσουμε.

Ήδη στην Κύπρο θα πρέπει να αισθάνονται πολύ εθνικά υπερή-
φανοι, μετά την επίσκεψη του πάπα και τα λεγόμενά του.

Πάπα μου πάρε τον κορονοιό από την πατρίδα μου και προτίθε-
μαι μέχρι καρδινάλιος Ρισελιέ να γίνω και να σε στηρίζω!

Φίλοι μου, ποτέ δεν σας έχω ζητήσει κάτι, ίσως κάποια στιγμή κα-
νά κομμάτι πίτσα, αλλά σήμερα σας παρακαλώ να διαβάσετε με προ-
σοχή τα γραφόμενα και με καθαρό μυαλό. Ανοίγουμε εισαγωγικά και:

«… για να πάμε στο ρεύμα εκεί που αφορά στην αναβάθμιση 
του ανθρώπου, υπάρχει αυτή η συζήτηση τα τσιπάκια για πείτε μας 
….», ρωτά η δημοσιογράφος και καλεσμένος: «ο υπερανθρωπισμός 
είναι ένα ρεύμα που βρίσκεται στο σταυροδρόμι μεταξύ φιλοσοφίας, 
ανθρωπολογίας, νευροεπιστημών, …, έχει ως στόχο την ανθρώπινη 
αναβάθμιση. 

Ανθρώπινη αναβάθμιση σε τέσσερα επίπεδα, σωματική αναβάθ-
μιση, αισθηματική αναβάθμιση, ηθική αναβάθμιση και διανοητική 
αναβάθμιση», μην τρομάζετε φίλοι μου, τώρα αρχίζουν τα όμορφα:

Τι σημαίνει σωματική αναβάθμιση. Σωματική αναβάθμιση σημαί-
νει λόγου χάρη ότι θα μπορούσαμε να είμαστε απρόσβλητοι από 
ιούς, υπό μία έννοια το κάνουμε ήδη αυτό, όταν εμβολιαζόμαστε, 
δεν εμβολιαζόμαστε επειδή είμαστε άρρωστοι, το κάνουμε για να μη 
νοσήσουμε, άρα το εμβόλιο είναι μία μορφή πρωτόγονης αναβάθ-
μισης, … υπάρχει η συναισθηματική αναβάθμιση που αφορά την 
ικανότητά μας να μπορούμε να ελέγχουμε τα συναισθήματά μας, 
δηλαδή γιατί θα πρέπει να γινόμαστε έρμαιο των συναισθημάτων 
μας ή με μακροχρόνιο διαλογισμό να προσπαθούμε να επιτύχουμε 
να ελέγχουμε λόγου χάρη την οργή μας και να μην μπορούμε με 
κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή ή με μία κατάλληλη μετατροπή της 
βιοχημικής δομής του εγκεφάλου να επιλέγουμε πότε θα οργιστούμε, 
για πόσο θα οργιστούμε και με τι ένταση θα οργιστούμε ή αν θέλουμε 
να είμαστε χαλαροί, χαρούμενοι, αυτά υπάρχουν ήδη όταν κάποιος 
λόγω χάρη παίρνει ένα ζάναξ αυτομάτως ηρεμεί και είναι αποδεκτό, 
το πρόβλημα ποιο είναι ότι θα υπάρχει το εμφύτευμα ενδεχομένως ή 
μια πιο μακροχρόνια αγωγή. 

Δεύτερο η διανοητική αναβάθμιση, στον καταιγισμό των πλη-
ροφοριών που δεχόμαστε, … μπορούμε να έχουμε τα κατάλληλα 
εμφυτεύματα ή τις κατάλληλες τροποποιήσεις στο γενετικό κώδικα, 
προκειμένου να μπορούμε να έχουμε αυξημένη ικανότητα συγκέ-
ντρωσης, αυξημένη προσοχή και αυξημένη ικανότητα επεξεργασίας 
δεδομένων» μην τρομάζετε έχει και καλύτερα: 

«αν ο καθένας από μας σήμερα και ο κύριος υπουργός από 
δω περισσότερο και από εμάς πρέπει να απαντάει σε 200 μέιλ, να 
απαντά σε 250 μηνύματα, να δέχεται 150 κλήσεις, να κάνει 40 βιντε-
οκλήσεις, να έχει να διαχειριστεί ένα φόρτο επικοινωνίας, που ήταν 
αδιανόητο για άλλες εποχές, αν του προσφερθεί η δυνατότητα να το 
διαχειριστεί αποτελεσματικότερα αναβαθμίζοντας τον εαυτό του θα 
το κάνει και εάν ενδεχομένως αρχικώς θα είναι διστακτικός να το κά-
νει, το γεγονός ότι οι συνάδελφοί του σε άλλες χώρες θα το κάνουν, 
βλέπε Κίνα, το οποίο θα τους καταστήσει αποτελεσματικότερους 
θα τον υποχρεώσουν να το κάνει, εν ολίγοις δηλαδή θα είναι σα να 
συμμετέχουμε σε αθλητικούς αγώνες, όπου κάποιοι αθλητές είναι 
ντοπαρισμένοι, ενώ οι υπόλοιποι δεν είναι, δεν θα είναι εύκολο να 
αντισταθείς σε αυτό και πέραν της διανοητικής αναβάθμισης υπάρχει 
και η ηθική αναβάθμιση, κάποιος θα μπορούσε να πει εδώ πέρα …
υπάρχει και ένα ερώτημα ποιοι θα αναβαθμιστούν αυτοί που έχουν 
τα οικονομικά μέσα, προφανώς ή όλοι, μπορεί να υπάρχουν κρατικές 
πολιτικές που θα υπηρετούν αναβαθμίσεις, σε πρώτη φάση σίγουρα 
οι οικονομικά εύρωστοι και αυτοί που έχουν την τεχνολογία, ακριβώς, 
… το οποίο ενδεχομένως θα οδηγήσει και στη δημιουργία κοινωνικής 
τάξης, η οποία θα υπερέχει βιοχημικά, γενετικά, παρασάγγας, από τις 
υπόλοιπες, μπορεί να υπάρχει και ένα θετικό σενάριο μία σοσιαλδη-
μοκρατία η οποία θα αναβαθμίζει όλους τους πολίτες, αναβαθμίζεις 
όμως και τους εγκληματίες, …φιλοσοφικά ερωτήματα τα οποία τίθε-
νται άρα θα πρέπει να μιλήσουμε και για μία ηθική αναβάθμιση, τι 
σημαίνει ηθική αναβάθμιση, σημαίνει ότι μέσω πάλι της κατάλληλης 
χρήσης εμφυτευμάτων ή τροποποίηση του γενετικού κώδικα, …», ο 
ρε μάνα μου τι μας ετοιμάζει όλο το φιλελεύθερο φσισταριό, 

 «ήδη αυτό το καλοκαίρι τον Αύγουστο ο Μάσκ με την εταιρεία 
του, παρουσίασε το πρώτο εμφύτευμα σε μέγεθος ενός νομίσμα-
τος το οποίο εμφυτεύθηκε σε ένα γουρούνι, το οποίο επέτρεπε την 
καταγραφή της εγκεφαλικής λειτουργίας του γουρουνιού και την 
πρόβλεψη των αντιδράσεων του γουρουνιού. Αυτή η εφαρμογή 
θα χρησιμοποιηθεί αρχικά σε πρώτο στάδιο σε παραπληγικούς α-
σθενείς, ασθενείς που δεν έχουν τον έλεγχο του σώματός τους, … 

εδώ τώρα οι υπερανθρωπιστές πιστεύουν ότι η γήρανση είναι μία 
νόσος την οποία πρέπει να θεραπεύσουμε είναι μία ιάσιμη νόσος 
και μπορούμε να ξεκινήσουμε βαθμιαία επιμηκύνοντας τη ζωή μέχρι 
να φτάσουμε σε ένα σημείο να μην πεθάνουμε καθόλου και για ποιο 
λόγο θα πρέπει να το κάνουμε αυτό, γιατί πρώτον η βιολογική εξέλιξη 
είναι ατελής, δηλαδή η φύση δεν είχε κανένα σχέδιο να μας κάνει Θε-
ούς, μας άφησε και εξελιχθήκαμε όπως εξελιχθήκαμε δηλαδή, …άρα 
έχουμε την υποχρέωση να ολοκληρώσουμε το έργο της φύσης με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο και ένα δεύτερο επιχείρημα υπέρ της ανθρώ-
πινης αναβάθμισης θα ήταν ότι κάποιοι από εμάς, γεννιούνται ομορ-
φότεροι, κάποιοι εξυπνότεροι, κάποιοι γεννιούνται λιγότερο αθλητικοί, 
κάποιοι με κληρονομικές ασθένειες και το ότι γεννιόμαστε, με αυτές 
τις ανισότητες καθορίζει την εξέλιξη του βίου μας, γιατί λοιπόν εάν 
έχουμε την τεχνική δυνατότητα να μην εξαλείψουμε αυτές τις αρχικές 
βιολογικές ανισότητες έτσι ώστε όλοι οι άνθρωποι να έρχονται στη 
ζωή με τα ίδια προσόντα και το ίδιο σημείο εκκινήσεως».

Τα παραπάνω φίλοι μου, είναι απόσπασμα συνέντευξης, καθηγη-
τού φιλοσοφίας, στην εκπομπή «στα άκρα», παρουσία του υπουργού 
ψηφιακής διακυβέρνησης, πέρσι το Νοέμβριο (αναζήτηση στο διαδί-
κτυο εύκολη) και όπως προκύπτει, το τσιπάρισμα είναι κάτι το αναμε-
νόμενο για το καλό μας.

Αρχική παρατήρηση η λέξη «αναβάθμιση» η οποία αναφέρεται σε 
λογισμικό και μηχανήματα. Για τον άνθρωπο θα μπορούσε να χρη-
σιμοποιηθεί κάποια άλλη λέξη και ειδικά από καθηγητή φιλοσοφίας, 
ο οποίος θα πρέπει να είναι δυνατός στα γλωσσικά. Παρόλα αυτά 
χρησιμοποιείται η συγκεκριμένη λέξη, γιατί την έχουμε συνηθίσει και 
διότι στην κοινωνία που μας ετοιμάζουν, δεν πρέπει να μας θυμίζουν 
ότι είμαστε άνθρωποι και όχι μηχανήματα.

Στη συνέχεια ο καθηγητής αναφέρεται επανειλημμένα, στο τσιπά-
ρισμα, στα εμφυτεύματα, στην τροποποίηση του γενετικού κώδικα, 
στην τροποποίηση της βιοχημικής δομής του εγκεφάλου και όλα αυτά 
για το «καλό μας».

Επίσης τονίζει, ότι και να μη θέλεις να ακολουθήσεις αυτές τις 
αισχρές πρακτικές της νέας τάξης πραγμάτων, θα αναγκάζεσαι και 
βέβαια θα υπάρξει και η νέα κοινωνική τάξη των έξυπνων, των όμορ-
φων, των οικονομικά ισχυρών.

Βέβαια κανείς δεν αναρωτήθηκε, ιστορικά ο κόσμος έχει γνωρίσει 
πολλούς ηλίθιους, τι θα γίνει που αυτοί οι ηλίθιοι θα έχουν αυτή τη 
δυνατότητα τροποποίησης γενετικού κώδικα;

Και αφήνοντας τη συνέντευξη ερχόμαστε στο σήμερα στο 2021, 
όπου η εθνική μας κυρία Μπουμπουλίνα τόνισε: «…δεν πρέπει όλοι 
να ξέρουμε τι συνθήκες θα έχουμε μπροστά μας, όλα αυτά λοιπόν με 
ένα τσιπάκι θα είναι διαθέσιμα σε όλους και έτσι γίνεται για πρώτη 
φορά μία στρατηγική πως προβλέπουμε το μέλλον».

Και πρόσφατα ο αρμόδιος υφυπουργός από τα έδρανα της 
βουλής τόνισε: «… είναι πολύ απλό επιδοτούμε εκτός από την στεί-
ρωση και το ίδιο το τσιπάρισμα και το μητρώο είναι μία σημαντική 
καινοτομία, … έχει τον ηλεκτρονικό φάκελο του σκύλου ή της γάτας, 
ο κτηνίατρος να έχει πλήρη πρόσβαση στο ιστορικό εάν χρειαστεί, 
αυτό θα γίνει πρώτα για τα ζώα συντροφιάς και μετά θα γίνει για τους 
ανθρώπους».

Και αφού αγαπητοί φίλοι μου, έχουμε την άποψη της επιστήμης, 
του επιχειρηματικού κόσμου, της πολιτικής, ποιος μας λείπει, η 
Εκκλησία μας, για αυτό και ο Εβρίτης μητροπολίτης τόνισε σε συνέ-
δριο στο Βόλο: «Οι αλλαγές που γίνονται θα εγκαθιδρύσουν μια νέα 
παγκοσμιοποίηση, την ψηφιακή», συνέχισε ο Μητροπολίτης και υ-
πογράμμισε πως η κοινωνία μας εισάγεται στην τεχνητή νοημοσύνη, 
τους αλγόριθμους, την βιοτεχνολογία και την γενετική μηχανική.

«Η έννοια του υπερανθρωπισμού, δηλαδή της αναβαθμίσεως του 
ανθρώπου, έχει ήδη καταγράψει τέσσερις εφαρμογές: 1. Την σωματι-
κή αναβάθμιση, 2. Την συναισθηματική αναβάθμιση, 3. Την διανοητι-
κή αναβάθμιση, 4. Την ηθική αναβάθμιση.

Η νέα θρησκεία των δεδομένων είναι ήδη πραγματικότητα πολύ 
πριν το 2040 και θα είναι εφικτό μέχρι τότε το να χακάρονται οι άν-
θρωποι και οι αλγόριθμοι να μας μαθαίνουν, πριν εμείς κατανοήσου-
με τον εαυτό μας», τόνισε ο Μητροπολίτης.

Αλίμονο τη ταύτιση, και εννοείται πουθενά αναφορά στο Θεό, σα 
να μην υπάρχει!

Όπως  καταλαβαίνετε φίλοι μου, όταν θα έλθει η ώρα εκείνη της 
πλήρους τρομοκρατίας, το ελεεινό παγκόσμιο σύστημα θα προσπα-
θήσει να μας πείσει ότι όλα γίνονται για το καλό μας, για την ίασή μας 
και για να δεχτούμε χωρίς αντιδράσεις, θα πρέπει να μας έχει γίνει το 
κατάλληλο μασαζάκι για να είμαστε εύκολοι δέκτες, για αυτό μας διοι-
κούνε πολιτικοί «πατερούληδες» και εάν δεν είστε υπάκουα ζώα, τότε 
υποχρεωτικότητα και πρόστιμο, ότι συμβαίνει τώρα.

Ο κίνδυνος φίλοι μου δεν προέρχεται από αυτούς που δηλώνουν 
φασίστες, διότι τους γνωρίζουμε,  αλλά από τους άλλους, τους φασί-
στες, με τη μάσκα του φιλελευθερισμού!

Η χρηματοδότηση των μεγάλων μέσων ενημέρωσης, οδηγεί στα-
διακά στην κατάργηση της Δημοκρατίας!

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

Ο ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, 
ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ! 

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».

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΤΜΗΜΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 Κοινή επιστολή φορέων της Θεσσαλονίκης 
και της Βόρειας Ελλάδας 

στον Πρωθυπουργό για την Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης προγραμμάτων  INTERREG

Την αντίθεσή τους σε ενδεχόμενη κυβερνητική πρόθεση για μεταφορά 
της έδρας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Προγραμμάτων Ευρω-
παϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (INTERREG), εκφράζουν σε κοινή επιστο-
λή τους που απέστειλαν στον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, οι 
επικεφαλής φορέων εκπροσώπησης της αυτοδιοίκησης, του επιχειρείν 
και του επιστημονικού κόσμου της Θεσσαλονίκης,  σε συνέχεια σχετικής 
ενημέρωσης εκ μέρους εργαζομένων της Υπηρεσίας και με πρωτοβουλία 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Την επιστολή υπογράφουν ο Περιφερειάρχης Κεντρικής 
Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. 
Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων 
Κεντρικής Μακεδονίας κ. Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, ο Πρύτανης του ΑΠΘ κ. 
Νίκος Παπαϊωάννου, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Γιώργος Τσακούμης, 
ο Πρόεδρος του ΣΒΕ κ. Αθανάσιος Σαββάκης, ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ κ. 
Γιώργος Κωνσταντόπουλος, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΘ κ. Ιωάννης Μασού-
της, ο Πρόεδρος του ΒΕΘ κ. Αναστάσιος Καπνοπώλης και ο Πρόεδρος 
του ΕΕΘ κ. Μιχάλης Ζορπίδης.

Στο κείμενο της επιστολής, οι υπογράφοντες εκφράζουν την έκπληξή 
τους για το γεγονός ότι  στο Σχέδιο Νόμου ΕΣΠΑ 2021-2027 που κυκλο-
φόρησε στις 15-11-2021 προβλέπεται η κατάργηση της υφιστάμενης στη 
Θεσσαλονίκη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης μετά την λήξη της περιόδου 
2014-2020 και η σύσταση νέας με τις ίδιες ακριβώς αρμοδιότητες στην 
Αθήνα. Ζητώντας δε να μην υλοποιηθεί ο συγκεκριμένος σχεδιασμός, 
επισημαίνουν μεταξύ άλλων, πως η απόφαση αυτή, εφόσον εφαρμοστεί, 
αποδυναμώνει θεσμικά τη Θεσσαλονίκη, καταργεί τη μοναδική αποκε-
ντρωμένη υπηρεσία διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων 
διασυνοριακής συνεργασίας και αφαιρεί από την Μητροπολιτική περιοχή, 
την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα 
ένα πολύτιμο εργαλείο εξωστρέφειας και διασυνοριακής ανάπτυξης.
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CMYK

Μπορεί το σχολείο να βοηθήσει 
στην εκλογή του επαγγέλματος

Γράφει ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος 
Φιλόλογος

Τη δεκαετία του 1970 η Ε’ επιθεώρηση του Πειραιά, μου ανάθεσε την ευθύνη 
της διεξαγωγής των Πανελλαδικών εξετάσεων παρά τις αντιρρήσεις μου διότι 
δεν είχα τον προβλεπόμενο βαθμό (ήμουν Βοηθός Γυμνασιάρχη) που απαι-
τούσε ο σχετικός κανονισμός δλ. Γυμνασιάρχη ή Λυκειάρχη. Τελικά πιέστηκα 
και ανάλαβα αφού απαλλάχτηκα για 20 μέρες από τις υποχρεώσεις μου στο 3ο 
Θηλέων. Υπήρχε ένα οικοδομικό συγκρότημα  του Ρετσίνα, όπως λέγονταν, δυο 
μεγάλων κτηρίων που επικοινωνούσαν εσωτερικά από μια αιωρούμενη δίοδο. 
Εκεί θα συγκεντρωθούν τα παιδιά για να γράψουν. Ήταν ένα δύσκολο έργο ό-
που δοκιμάστηκε η σωματική

και ψυχική δύναμη. Είχα ένα άγχος τρομερό κυρίως τις πρώτες μέρες. Ανέ-
λαβα την ευθύνη και προγραμμάτισα τα πάντα μέχρι και νοσοκομειακό πρόβλεψα να υπάρχει έξω από το 
κτήριο  όλες τις ημέρες των γραπτών εξετάσεων. Είχα προβλέψει να υπάρχουν εφεδρικοί επιτηρητές στους 
διαδρόμους ,άνδρες και γυναίκες, για απρόοπτες καταστάσεις. Κάποια στιγμή μια μέρα ειδοποιούμαι ότι μια 
μαθήτρια  λιποθύμησε και την μετάφεραν στις τουαλέτες. Όταν έφτασα εκεί βλέπω την μαθήτρια στο  έδαφος 
να ακουμπάει στον τοίχο. Μέχρι που να φέρουν καρέκλα  αμέσως προσπαθώ να στηρίξω ψυχολογικά  τη 
μαθήτρια και να την ενθαρρύνω για τυχόν ατυχία στο διαγώνισμα. Τη ρώτησα μήπως δεν έφαγε κάτι στο 
σπίτι ή αν είναι άρρωστη ή τέλος πάντων τα γραπτά της δεν ήταν ικανοποιητικά και είναι  ήταν η αιτία για τη 
λιποθυμία της:  μου απάντησε εκνευρισμένα «όχι κανένα από αυτά. Έγραψα άριστα σε όλα τα προηγούμενα 
μαθήματα και αυτό που ήταν το τελευταίο που έγραψε πάλι άριστα».  Τη ρώτησα τι συμβαίνει και είχες το 
λιποθυμικό επεισόδιο και  εκείνη μου απάντησε με έντονο ύφος:» Δεν θέλω να γίνω γιατρός, κύριε, Καθη-
γητά». Με πίεσαν οι γονείς να πάω στην ιατρική», επειδή και οι δύο είναι γιατροί». Εγώ έπαθα ΣΟΚ. Μόλις 
ηρέμισε με ρώτησε: «Εσείς κύριε ποιας ειδικότητας είστε?» Της απάντησα ότι είμαι φιλόλογος και θεολόγος. 
«Φιλόλογος καθηγήτρια ήθελα κύριε να γίνω και εγώ ενώ τώρα  θα είμαι υποχρεωμένη να φροντίζω αρρώ-
στους. Δεν ξέρω τι να κάνω». Δεν έπρεπε να δεχτείς την πρόταση τους, της απάντησα: να τους εξηγήσεις, 
ότι δεν ανταποκρίνεται το επάγγελμα αυτό στις φιλοδοξίες και στα όνειρα της επαγγελματικής  ζωής μου. Να 
κάνεις την επανάστασή σου και να δηλώσεις τη σχολή της επιθυμίας σου. Κάνε ότι σε φωτίσει ο Θεός της 
είπα γιατί δεν είχα χρόνο περισσότερο. Την πήγαμε στην αίθουσα να παραδώσει την κόλλα της, γιατί είχε 
τελειώσει το γράψιμο και να πάει στον προορισμό της. Μια άλλη μέρα συνάντησα μια μαθήτρια μου στο Πει-
ραιά που την προηγούμενη χρονιά είχε πετύχει σε κάποια πανεπιστημιακή σχολή στην οποία, εγκατέλειψε 
και με εξετάσεις πέρασε σε κάποια άλλη και ήταν χαρούμενη με την επιλογή της. Προτίμησα, μου είπε να 
χάσω μια χρονιά παρά ολόκληρη τη ζωή.Ύστερα  από χρόνια, όταν μετατέθηκα από την Τρίπολη στον Πει-
ραιά πήρα τηλέφωνο να μάθω τι κάνει η μαθηματικός, η Χριστίνα Κ. Στο τηλέφωνο μου απάντησαν ότι κάνω 
λάθος, εδώ είναι το ιατρείο της Χριστίνας Κ. Καταλαβαίνετε την έκπληξή μου.  Μια άλλη φορά  συναντώ στον 
Πειραιά μια συμφοιτήτρια της Θεολογικής. Το πρώτο που ρώτησα ήταν που υπηρετεί. Μου έδειξε την κάρτα 
της και έγραφε Τασούλα. .ιατρός ακτινολόγος.  Αυτά δεν είναι τα μοναδικά περιστατικά. Είναι καθημερινά στη 
ζωή. Υπάρχει επομένως πρόβλημα και μάλιστα σοβαρό.  Πρώτο. Οι γονείς του μαθητή μπορούν να βοηθή-
σουν με την προϋπόθεση δεν θα επιδιώξουν το δικό τους επάγγελμα να επιβάλλουν. Με διάλογο σοβαρό 
και επιχειρήματα να βοηθήσουν στην ενδοσκόπηση του παιδιού τους και να του συστήσουν, αν συμφωνεί. 
Δεύτερο: Οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρουν. Η άποψή τους για ένα μαθητή με 
τον οποίο συναλλάσσεται δύο, τρία χρόνια έχουν κατασταλάξει σε κάποια σταθερά δεδομένα, ούτε και χρόνο 
διαθέτει. Αυτά όμως δεν αρκούν για την τελική απόφαση του παιδιού. Τρίτο: Απαιτείται από τον Δήμο η πρω-
τοβουλία αυτή όπως συμβαίνει στα ευρωπαϊκά κράτη. Ένα γραφείο στο Δήμο με έναν ψυχολόγο και έναν 
έμπειρο υπάλληλο που θα γνωρίζει τα σπουδαιότερα επαγγέλματα.Να γνωρίζει τις συνθήκες εργασίες και 
τις αμοιβές των επαγγελμάτων. Πρώτα, με ραντεβού πάντα, προηγείται το έργο του ψυχολόγου. Ελεύθερη 
και με την μαιευτική μέθοδο ο ψυχολόγος θα πλησιάσει τις συναισθηματικές πηγές του παιδιού που θα το 
βοηθήσουν να αποκαλύψει τον εαυτό του.  Να γνωρίζει στην αγορά εργασίας τη μονιμότητα,  τη ζήτηση, τις 
αμοιβές του επαγγέλματος, τις συνθήκες εργασίες, τις μεταθέσεις και τους συνταξιοδοτικές αμοιβές. Αυτό θα 
μπορούσε να γίνει στον ΟΑΕΔ. Μιλάμε πάντα επιλογή επαγγέλματος. Θα βοηθήσει αυτό τους σπουδαστές 
και τις οικογένειές τους να μη στερούνται για να βοηθήσουν τα παιδιά τους και μετά να τα δίνουν χαρτζιλίκι. 
Τη χρονιά που η Βέροια ετοιμαζόταν να ιδρύσει πανεπιστημιακή φιλοσοφική Σχολή στον πίνακα αδιορίστων 
συναδέλφων υπάρχουν χιλιάδες αδιόριστοι. Το ορθότερο θα ήταν η ίδρυση Γεωπονική σχολή με γνωστικό 
αντικείμενο τα φρούτα. Την άλλη μέρα από το μάθημα θα πήγαιναν οι καθηγητές με τους φοιτητές να συνερ-
γαστούν με τους αγρότες για την αναβάθμιση της καλλιέργειας και της αναζήτησης νέων διασταυρώσεων 
των δέντρων με περισσότερα πλεονεκτήματα. Αυτή είναι επιλογή για το μέλλον. Και η περιοχή διαθέτει αρι-
στούχους μαθητές που θα φοιτήσουν και  θα εργαστούν. Τέλος πάντων. Το έθιξα  το θέμα να γίνει αφορμή 
για συζητήσεις χρήσιμες και εποικοδομητικές για το μέλλον.     

 

Καλάθι αγάπης εν όψει των Χριστουγέννων 
από την Εύξεινο Λέσχη Βέροιας

Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας σε 
συνεργασία με τα Σούπερ Μάρ-
κετ της πόλης μας «ΜΑΖΙ ΜΑΡ-
ΚΕΤ» θα πραγματοποιήσουν  το 
καθιερωμένο  καλάθι αγάπης εν 
όψει των εορτών των Χριστου-
γέννων και οι προσφορές σας θα 
παραδοθούν στις αρμόδιες δομές 
του Δήμου Βέροιας αλλά και σε 
ευπαθείς ομάδες των συμπολι-
τών μας, στα πλαίσια των δράσε-
ων αλληλεγγύης  για τον αναξιο-
παθούντα συνάνθρωπο μας.

Καλούμε  όλα τα μέλη και τους 
φίλους της λέσχης αλλά και όλο 
τον κόσμο να ανταποκριθεί στο 
κάλεσμα μας, ώστε να μπορέσαμε να δώσουμε λίγη χαρά αυτές τις άγιες ημέρες σε όλους τους συνανθρώ-
πους μας. 

Το καλάθι αγάπης θα βρίσκεται στις εισόδους των ΜΑΖΙ ΜΑΡΚΕΤ στη Βέροια: Μάρκου Μπότσαρη 62  και 
Πιερίων 63, όλο το Δεκέμβριο.

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

Τουμπουλίδης Νικόλαος       Τογκουσίδου Ευαγγελία

ΕΕΕΕΚ Νάουσας: Κοινές δράσεις 
μαθητών για την Παγκόσμια Ημέρα 

των Ατόμων με Αναπηρία
Πριν από 29 χρόνια, 

ο Οργανισμός Ηνωμέ-
νων Εθνών καθιέρωσε 
την 3η Δεκεμβρίου ως 
Παγκόσμια Ημέρα των 
Ατόμων με Αναπηρία. 
Έκτοτε, κάθε χρόνο 
αυτή η ημέρα αποτελεί 
μια ευκαιρία για τη διεύ-
ρυνση της ενημέρωσης 
του κοινού, καθώς και 
μοχλός πίεσης προς τις 
κυβερνήσεις και τους 
Διεθνείς Οργανισμούς, 
ώστε να διευκολύνουν 
τα Άτομα με Αναπηρία 
να διάγουν τον βίο τους 
με ασφάλεια, αποδοχή 
και πρόσβαση σε όλα 
τα δημόσια αγαθά και 
τις υπηρεσίες. Αυτό συ-
νεπάγεται ότι η Αναπη-
ρία λογίζεται ως το α-
ποτέλεσμα της σχέσης 
ανάμεσα στα χαρακτη-
ριστικά κάποιου ατόμου 
και στις απαιτήσεις του 
περιβάλλοντός του. 
Προκειμένου, λοιπόν, 
να διαμορφωθεί μια 
κοινωνία ίσων ευκαι-
ριών και δικαιωμάτων, 
καλούνται όλοι οι πολί-
τες να γίνουν συνοδοι-
πόροι και συμπρωτα-
γωνιστές στο κοινωνικό 
γίγνεσθαι. 

Μέσα σε αυτό το 
πλαίσιο, στις 3 Δεκεμ-
βρίου, στο ΕΕΕΕΚ της 
Νάουσας έλαβε χώρα 
μια ξεχωριστή παρέμ-
βαση, όπου συναντή-
θηκαν και αλληλεπί-
δρασαν μαθητές του 
σχολείου μαζί με την Ε’ 
τάξη του 5ου Δημοτικού 
Σχολείου, το τμήμα κομ-
μωτικής του ΕΠΑΛ και 
ένα τμήμα της Α’ τάξης του 3ου Γυμνασίου Νάουσας. Το κοινό τους ταξίδι ήταν τόσο γαστρονομικό, 
αφού μαγείρεψαν μαζί μια παραδοσιακή συνταγή της Χίου, αλλά και μουσικοχορευτικό-καλλιτεχνικό, 
καθώς οι μαθητές του ΕΕΕΕΚ Νάουσας δίδαξαν ένα τραγούδι και τον συνοδό χορό του στους υπό-
λοιπους μαθητές. Ενδιάμεσοι σταθμοί του εν λόγω ταξιδιού ήταν έξι βιωματικές ασκήσεις αναφορικά 
με έξι αντίστοιχες μορφές αναπηρίας ή ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών (αυτισμός, κινητική αναπη-
ρία, μαθησιακές δυσκολίες, νοητική ανεπάρκεια, οπτική και ακουστική αναπηρία), δομημένες γύρω α-
πό τις αρχές της ενσυναίσθησης. Έτσι, δόθηκε δυνατότητα στους μαθητές γενικής αγωγής να μπουν 
-έστω για λίγο- στη θέση των συνομηλίκων τους και να αντιληφθούν τις προαναφερθείσες δυσκολίες 
και αναπηρίες. Στο τέλος, οι σκέψεις, οι ευχές και τα συναισθήματα όλων αποτυπώθηκαν σε ειδικό 
χαρτόνι, που είχε τοποθετηθεί σε τοίχο του σχολείου για αυτόν τον σκοπό.

«Από την πλευρά μας ευχόμαστε και αναμένουμε πως η σημερινή παρέμβαση θα αποτελέσει α-
φορμή για περαιτέρω στοχασμό και διάλογο γύρω από τα θέματα της Αναπηρίας. Άλλωστε, όλοι μαζί, 
με τις διαφορετικές δυσκολίες, ικανότητες και ανάγκες μας, μπορούμε να γίνουμε ο ανθρώπινος ιστός 
μιας κοινωνίας, που θα τάσσεται συνειδητά κατά του στιγματισμού, της περιθωριοποίησης και της 
ανισότητας», τονίζεται σε δελτίο Τύπου του ΕΕΕΕΚ Νάουσας.
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ΣυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒ
Δεκέμβριος 2021

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημα

από06-12-2021

μέχρι12-12-2021

θαείναιτοεξής:

Αυτόματοςτηλεφω-

νητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Σάββατο4-12-2021

08:00-14:30ΠΑ-

ΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι .

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΜΗ-

ΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 38

23310-29551

0 8 : 0 0 - 1 4 : 3 0

ΤΕΡΜΕNΤΖΗ &

ΣΙΑΟ.Ε.ΕΔΕΣΣΗΣ

ΚΑΙ  ΜΕΓ.  ΑΛΕ-

ΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ

23310-60279

08:00-14:30ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΗΡΑΣ10

(κοντάσταΚΤΕΛ)23310-62989

14:30-21:00ΖΑΜΑΝΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑΒΕΝΙΖΕΛΟΥ26

23310-24123

19:00-21:00ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΣΑ-

ΝΙΟΥ3(απέναντιαπόμάρκετΓαλαξίας)23310-75180

21:00-08:00ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΣΑ-

ΝΙΟΥ3(απέναντιαπόμάρκετΓαλαξίας)23310-75180

Κυριακή5-12-2021

08:00-14:30ΜΑΤΑΤΗΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΚΑΡΑΚΩΣΤΗ

18(μπροστάαπόπιάτσαταξί)23310-63102

14:30-21:00ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ3223310-22968

19:00-21:00 ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΕ-

ΝΤΡΙΚΗΣ117ΚΑΙΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓΩΝΙΑ23310-

60340

21:00-08:00 ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΕ-

ΝΤΡΙΚΗΣ117ΚΑΙΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓΩΝΙΑ23310-

60340

Δευτέρα6-12-2021

14:30-21:00 ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗΜΑΡΙΑΒΙΚΕΛΑ 10 -

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣΓΩΝΙΑ23310-28491

14:30-21:00ΤΥΡΙΝΤΖΗΣΑΝΕΣΤΗΣΕΞΩΘΕΝΓΕΝΙ-

ΚΟΥΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥΒΕΡΟΙΑΣ23310-25000

19:00-21:00 ΒΕΧΤΣΑΛΗΔΗΜΗΤΡΑΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ

19ΚΑΙΜΟΡΑΒΑ(έναντιΙΚΑ)23310-64102

21:00-08:00 ΒΕΧΤΣΑΛΗΔΗΜΗΤΡΑΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ

19ΚΑΙΜΟΡΑΒΑ(έναντιΙΚΑ)23310-64102

Φαρμακεία

1ηθέσηγιατηνΑκαδημίαΑντ.
Νάουσαςκαιτηνπόλημαςτην
ΝΑΟΥΣΑστοδιασυλλογικότης
Γ’ΈνωσηςκαιΆΝΟΔΟΣστηΒ’
Εθνικήκατηγορία(Βορράς)και
στους16καλύτερουςσυλλόγους
αντισφαίρισης(Θεσσαλία,Ήπει-
ρος,ΜακεδονίακαιΘράκη).

Είναιηδεύτερηφοράστην«τενιστική»ιστο-
ρία τηςπόλης μαςπουσυμβαίνει κάτι τέτοιο
και τις δύο φορές απο το σύλλογό μας. Την
πρώτηφοράτο2014μεαθλητέςτουςΓεωργά-
κηΚ.καιΒαλταδώροΜ.ενώεχθέςτησκυτάλη
πήραν οι αθλητές ΣεραφείμΦ.  και Καρανά-
τσιοςΟ.καθώς καιΒαλταδώροςΜκαιΒαλτα-
δώροςΔοιοποίοιμεπροπονητήτονκ.Γεωρ-
γάκηΚ κατάφεραν να κερδίσουν όλες τις συ-
ναντήσειςμεΟΑΕΔΕΣΣΑΣ,ΟΑΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ,
ΖΕΦΥΡΟΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ και κάνοντας μια
ήτταάνευσημασίαςαποτονΟΑΒΕΡΟΙΑΣεξα-
σφάλισαντην1ηθέσηκαιτηνάνοδο.

Οι νεαροίΦίλιππος καιΟρέστης  είναι οι
πρώτοι αθλητές του συλλόγου μας που συ-
μπληρώνουνπλέοντα10χρόνιακαιμετάαπό
επιμονή,υπομονήπολύδουλειάκαιαφοσίωση
κατάφεραν να βρεθούνσε ένα γκρουπαθλη-
τώνυψηλούεπιπέδουκάτιπουτουςαξίζεικαι
τιμά τους ίδιους, το σύλλογο και την όμορφη
πόλημαςτηνηρωικήΝάουσα

Εμείςνατουςευχηθούμεκιάλλεςεπιτυχίες,
να συνεχίζουν να μας εκπροσωπούν επάξια
και να υποσχεθούμε ότι θα κάνουμε ότι περ-
νάειαποτοχέριμαςνατουςστηρίξουμεκαινα
τουςενισχύσουμε μεδουλειάκαι επιμονήκαι
μενέουςαθλητέςστηνπροσπάθειάτους

ΕκμέρουςτουΔΣ
Χ»ιωαννίδηςΘεόφιλος(πρόεδρος)

Στους 16 καλύτερους συλλόγους αντισφαίρισης
η Ακαδημία Νάουσας

Ολοκληρώθηκε ηΑ’ φάση
του πρωταθλήματος τηςΑ1
Γυναικών και έγιναν γνωστές
οιομάδεςπουθααγωνιστούν
σταπλέι οφ – από όπου θα
προκύψει και το ζευγάρι του
τελικού – και αυτές τωνπλέι
άουτπουοδηγούνστονυπο-
βιβασμό.

Τοσύστημαδιεξαγωγής
Α’ φάση (ολοκληρώθηκε):

Ένας προς όλους σε 2 γύ-
ρουςστονκάθεόμιλο(6αγω-
νιστικές)

Β’φάση:Πλέιοφ(1-6):Οι2πρώτεςομά-
δεςκάθεομίλουδημιουργούνένανόμιλο(6ο-
μάδες),μεταφέρονταςτουςβαθμούςαπότην
Α’φάσημόνοαπό ταμεταξύ τουςπαιχνίδια.
Αγωνίζονται μεταξύ τους σε 2 γύρους μόνο
οι ομάδεςπουδεν έχουνσυναντηθείστηνΑ’
φάση(8αγωνιστικές)

Πλέι άουτ (7-12):Οι 2 τελευταίες ομάδες
κάθεομίλουδημιουργούνένανόμιλο (6ομά-
δες), μεταφέροντας τους βαθμούς από την
Α’φάσημόνοαπό ταμεταξύ τουςπαιχνίδια.
Αγωνίζονται μεταξύ τους σε 2 γύρους μόνο
οι ομάδεςπουδεν έχουνσυναντηθείστηνΑ’
φάση(8αγωνιστικές).

Οι4τελευταίεςομάδεςαπόαυτήτηνεξά-
δαυποβιβάζονταιστηνΑ2Γυναικών,απότην
οποίαπροβιβάζονται 2 ομάδες,ώστε το νέο
πρωτάθλημα 2022-2023 να διεξαχθεί με 10
ομάδεςσεενιαίακατηγορία.

Γ’φάση:Οι2πρώτεςομάδεςτωνπλέιοφ,
αγωνίζονταιστοντελικόκαιοτίτλοςθακριθεί
στις3νίκες

ΠλέιΟφ
ΜεταφοράαποτελεσμάτωναπόΑ’φάση
ΒΕΡΟΙΑ2017–ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ. 29–19
ΝΕΑΙΩΝΙΑ–ΚΑΜΑΤΕΡΟ.......... 33–12
Π.Α.Ο.Κ–ΠΥΛΑΙΑ.................... 30–19
ΚΑΜΑΤΕΡΟ–ΝΕΑΣΙΩΝΙΑΣ..... 15–32
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ–ΒΕΡΟΙΑ2017. 25–26
ΠΥΛΑΙΑ–Π.Α.Ο.Κ...................... 20–24

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ(Σε2αγώνες)
Ο.Φ.ΝΕΑΣΙΩΝΙΑΣ.............................. 4
Π.Α.Ο.ΚMATECO................................ 4
ΒΕΡΟΙΑ2017....................................... 4
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΑΡΤΑΣ......................... 0
Α.Ε.Σ.Χ.ΠΥΛΑΙΑΣ................................ 0
Γ.Α.Σ.ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ............................. 0

Πρόγραμμα
1ηΑγωνιστική(4-5/12)
Γ.Α.Σ.ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ–ΒΕΡΟΙΑ2017
Α.Ε.Σ.Χ.ΠΥΛΑΙΑΣ–ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΑΡΤΑΣ
Ο.Φ.ΝΕΑΣΙΩΝΙΑΣ–Π.Α.Ο.ΚMATECO

2ηΑγωνιστική(11-12/12)

Π.Α.Ο.ΚMATECO–Γ.Α.Σ.ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΒΕΡΟΙΑ2017–Ο.Φ.ΝΕΑΣΙΩΝΙΑΣ

3ηΑγωνιστική(8-9/1)
Γ.Α.Σ.ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ–Α.Ε.Σ.Χ.ΠΥΛΑΙΑΣ
Ο.Φ.ΝΕΑΣΙΩΝΙΑΣ–ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΑΡΤΑΣ

4ηΑγωνιστική(15-16/1)
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΑΡΤΑΣ–Γ.Α.Σ.ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΒΕΡΟΙΑ2017–Π.Α.Ο.ΚMATECO
Α.Ε.Σ.Χ.ΠΥΛΑΙΑΣ–Ο.Φ.ΝΕΑΣΙΩΝΙΑΣ

5ηΑγωνιστική(22-23/1)
ΒΕΡΟΙΑ2017–Α.Ε.Σ.Χ.ΠΥΛΑΙΑΣ
Π.Α.Ο.ΚMATECO–ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΑΡΤΑΣ

6ηΑγωνιστική(29-30/1)
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΑΡΤΑΣ–Α.Ε.Σ.Χ.ΠΥΛΑΙΑΣ
Π.Α.Ο.ΚMATECO–Ο.Φ.ΝΕΑΣΙΩΝΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑ2017–Γ.Α.Σ.ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

7ηΑγωνιστική(12-13/2)
Γ.Α.Σ.ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ–Π.Α.Ο.ΚMATECO
Ο.Φ.ΝΕΑΣΙΩΝΙΑΣ–ΒΕΡΟΙΑ2017

8ηΑγωνιστική(19-20/2)
Α.Ε.Σ.Χ.ΠΥΛΑΙΑΣ–Γ.Α.Σ.ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΑΡΤΑΣ–Ο.Φ.ΝΕΑΣΙΩΝΙΑΣ

9ηΑγωνιστική(12-13/3)
Γ.Α.Σ.ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ–ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΑΡΤΑΣ
Ο.Φ.ΝΕΑΣΙΩΝΙΑΣ–Α.Ε.Σ.Χ.ΠΥΛΑΙΑΣ
Π.Α.Ο.ΚMATECO–ΒΕΡΟΙΑ2017

10ηΑγωνιστική(19-20/3)
Α.Ε.Σ.Χ.ΠΥΛΑΙΑΣ–ΒΕΡΟΙΑ2017
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ – Π.Α.Ο.Κ

MATECO

Αρχίζειηβ’φάσητηςΑ1Γυναικώνστοχαντμπολ
Στην μάχη του τίτλου η Βέροια 2017
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Νάουσα 3 Δεκεμβρίου  2021
Αρ. Πρ. : 19990

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ANAΚΟΙΝΩΣΗΣ
υπ΄ αριθμό ΣΟΧ 3/2021 του Δήμου Νάουσας

Ο Δήμος Νάουσας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμ-
βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού 
(9) εννιά ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Υπηρεσίας Κα-
θαριότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4765/2021 , όπως έχουν τρο-
ποποιηθεί και ισχύουν, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα 
αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα και για την αντίστοιχη χρονική περίοδο :

Ολόκληρη η Ανακοίνωση υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 3/2021 του Δήμου Νάουσας 
(ΑΔΑ 6Θ7ΡΩΚ0-13Χ)  [μαζί με το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων 
εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-6-2021»] 
είναι αναρτημένη στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήμα-
τος του Δήμου Νάουσας, καθώς και στο δικτυακό τόπο του Δήμου (www.
naoussa.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την αποστείλουν, μαζί με τα απαιτούμενα 
από την Ανακοίνωση δικαιολογητικά,  ταχυδρομικά με συστημένη 
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυν-
ση: Δημητρίου Βλάχου 30, 59200, Νάουσα, απευθύνοντάς την στο 
Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. επικοινωνίας 
2332350335-6) από 6 Δεκεμβρίου 2021 έως 15 Δεκεμβρίου 2021  οπό-
τε λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων .

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που 
φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνά-
πτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ

 
                                                                                                 
    
 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ANAΚΟΙΝΩΣΗΣ 

υπ΄ αριθμό ΣΟΧ 3/2021 του Δήμου Νάουσας 
                                                               
 

Ο Δήμος Νάουσας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ( 9 ) εννιά ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών 
της Υπηρεσίας Καθαριότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4765/2021 , όπως έχουν τροποποιηθεί 
και ισχύουν, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα και 
για την αντίστοιχη χρονική περίοδο : 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

101 Δήμος Νάουσας 
Νομού Ημαθίας Νάουσα 

ΔΕ Οδηγών 
απορριμματοφόρων 

Γ+Ε κατηγορίας 
8 μήνες 1 

102 Δήμος Νάουσας 
Νομού Ημαθίας Νάουσα 

ΔΕ Οδηγών 
απορριμματοφόρων 

Γ κατηγορίας 
8 μήνες 1 

103 Δήμος Νάουσας 
Νομού Ημαθίας Νάουσα 

ΥΕ Εργατών-τριών 
Καθαριότητας 

/Οδοκαθαριστών                      
( συνοδοί 

απορριμματοφόρων ) 

8 μήνες 7 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101  
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων Τεχνικού Αυτοκινήτων 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ  

ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
Δ/νση: Δημητρίου Βλάχου  30,  592 00, ΝΑΟΥΣΑ 

Τηλ. 23323 50335-336, Fax: 23320 24260 
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                                                             Αρ. Πρ. : 19990 

 
Οχημάτων ή  Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή 

Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή πτυχίο Α' ή Β' κύκλου 

σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος 

τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή 

απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων  ή 

ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας 

Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα Οχημάτων ή  

Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας 

Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 

ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου  ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Πτυχίο ή 

δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή 

Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης 

Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων  ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ή 

Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων 

Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου 

Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα 

ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού 

Εκπαιδευτηρίου Α΄ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή 

Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής 

Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του 

ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006  ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας 

της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄+Ε΄ ή C+Ε κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012, 

όπως ισχύει). 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα) 

 

α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής. 

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄+Ε΄ ή C+Ε κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012, 

όπως ισχύει). 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύμφωνα με την απαιτούμενη κατά 

τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου) 

Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής 

Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται: 

είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το 

οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας  

στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου. 

είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού 

«95» δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει 

ο υποψήφιος και απαιτούνται από την ανακοίνωση. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωμάτωση μίας ή 

περισσοτέρων κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχής του ζητούμενου από την 

ανακοίνωση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον 

προκύπτουν λόγοι καθυστέρησης της διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και 

η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρμόδιας υπηρεσίας της Διεύθυνσης Μεταφορών και 

Επικοινωνιών στην οποία να αναφέρονται: 

 Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση 

 Ο αριθμός της άδειας οδήγησης την οποία κατέχει καθώς και η νέα ισχύς 

της (έναρξη, λήξη) 

 Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και απαιτείται 

από την ανακοίνωση, καθώς και η ισχύς του (έναρξη - λήξη) και να 

επιβεβαιώνεται ότι η άδεια βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσής της, 

λόγω ενσωμάτωσης κατηγορίας ή υποκατηγορίας ΠΕΙ. 

Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν οπωσδήποτε την 

απαιτούμενη από την ανακοίνωση άδεια οδήγησης.  

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της 

οικείας Περιφερειακής Ενότητας δεν έχει προχωρήσει στη συγκρότηση επιτροπής 

για τις εξετάσεις του ανωτέρω πιστοποιητικού (ΠΕΙ), ο υποψήφιος προκειμένου 

να γίνει δεκτός για τη θέση του ΟΔΗΓΟΥ της συγκεκριμένης ανακοίνωσης, πρέπει 

να προσκομίσει απαραιτήτως σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας αυτής, στο οποίο να 

αναφέρεται η αδυναμία έκδοσης του ανωτέρω πιστοποιητικού εξ’ αφορμής της μη 

 
580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος 

τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά 

την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. 

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012, όπως 

ισχύει). 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ. 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα) 

 

α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου 

γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο 

δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής 

του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος 

ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, 

μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. 

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012, όπως 

ισχύει). 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή  (C) κατηγορίας απαιτείται 

υποχρεωτικά η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύμφωνα με την απαιτούμενη κατά 

τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου) 

Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής 

Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται: 

είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το 

οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας  

στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου. 

 
συγκρότησης της εν λόγω επιτροπής. 

Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της 

αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η 

ημερομηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να 

συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας Μεταφορών και 

Επικοινωνιών. 

Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει τη βεβαίωση αυτή, 

λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί : 

 η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να 

αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς και 

 η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του 

υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή ημερομηνία αρχικής 

κτήσης της κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται από 

την προκήρυξη. 

Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος-μέλος της  Ευρωπαϊκής 

΄Ενωσης ή από τη Νορβηγία ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί 

να ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι 

προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 

51/2012, όπως ισχύει (παρ. 6, άρθρο τρίτο, Ν. 4383/2016 ΦΕΚ 72/20-4-2016/τ.Α΄). 

Στην περίπτωση που υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης 

αλλοδαπής (εκτός κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης) για να γίνουν δεκτοί 

πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις 

επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής. 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων Τεχνικού Αυτοκινήτων 

Οχημάτων ή  Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή 

Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή πτυχίο Α' ή Β' κύκλου 

σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος 

τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή 

απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων  ή 

ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας 

Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα Οχημάτων ή  

Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας 

 
είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού 

«95» δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει 

ο υποψήφιος και απαιτούνται από την ανακοίνωση. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωμάτωση μίας ή 

περισσοτέρων κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχής του ζητούμενου από την 

ανακοίνωση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον 

προκύπτουν λόγοι καθυστέρησης της διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και 

η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρμόδιας υπηρεσίας της Διεύθυνσης Μεταφορών και 

Επικοινωνιών στην οποία να αναφέρονται: 

 Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση 

 Ο αριθμός της άδειας οδήγησης την οποία κατέχει καθώς και η νέα ισχύς 

της (έναρξη, λήξη) 

 Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και απαιτείται 

από την ανακοίνωση, καθώς και η ισχύς του (έναρξη - λήξη) και να 

επιβεβαιώνεται ότι η άδεια βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσής της, 

λόγω ενσωμάτωσης κατηγορίας ή υποκατηγορίας ΠΕΙ. 

Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν οπωσδήποτε την 

απαιτούμενη από την ανακοίνωση άδεια οδήγησης.  

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της 

οικείας Περιφερειακής Ενότητας δεν έχει προχωρήσει στη συγκρότηση επιτροπής 

για τις εξετάσεις του ανωτέρω πιστοποιητικού (ΠΕΙ), ο υποψήφιος προκειμένου 

να γίνει δεκτός για τη θέση του ΟΔΗΓΟΥ της συγκεκριμένης ανακοίνωσης, πρέπει 

να προσκομίσει απαραιτήτως σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας αυτής, στο οποίο να 

αναφέρεται η αδυναμία έκδοσης του ανωτέρω πιστοποιητικού εξ’ αφορμής της μη 

συγκρότησης της εν λόγω επιτροπής. 

Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της 

αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η 

ημερομηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να 

συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας Μεταφορών και 

Επικοινωνιών. 

Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει τη βεβαίωση αυτή, 

λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί : 

 
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον  η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα) 

 

α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου 

ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού 

σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 

580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος 

τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά 

την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. 

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012, όπως 

ισχύει). 

 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα) 

 

α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου 

γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο 

δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής 

του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος 

ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, 

μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. 

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012, όπως 

ισχύει). 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄+Ε΄ ή C+Ε κατηγορίας 

απαιτείται υποχρεωτικά η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής 

Ικανότητας (ΠΕΙ). 

 
Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 

ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου  ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Πτυχίο ή 

δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή 

Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης 

Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων  ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ή 

Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων 

Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου 

Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα 

ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού 

Εκπαιδευτηρίου Α΄ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή 

Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής 

Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του 

ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006  ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας 

της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012, όπως 

ισχύει). 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα) 

 

α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής. 

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012, όπως 

ισχύει). 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ. 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον  η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα) 

 

α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου 

ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού 

σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 

 
 η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να 

αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς και 

 η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του 

υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή ημερομηνία αρχικής 

κτήσης της κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται από 

την προκήρυξη. 

Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος-μέλος της  Ευρωπαϊκής 

΄Ενωσης ή από τη Νορβηγία ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί 

να ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι 

προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 

51/2012, όπως ισχύει (παρ. 6, άρθρο τρίτο, Ν. 4383/2016 ΦΕΚ 72/20-4-2016/τ.Α΄). 

Στην περίπτωση που υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης 

αλλοδαπής (εκτός κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης) για να γίνουν δεκτοί 

πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις 

επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής. 

103 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (τελευταίο εδάφιο περ. στ΄ παρ.1 άρθρο 
40 του Ν. 4765/2021). 

 
Οι υποψήφιοι των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 
 

 
 

Ολόκληρη η Ανακοίνωση υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 3/2021 του Δήμου Νάουσας (ΑΔΑ 6Θ7ΡΩΚ0-13Χ)  

[μαζί με το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση 

έκδοσης «10-6-2021»] είναι αναρτημένη στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του 

Δήμου Νάουσας, καθώς και στο δικτυακό τόπο του Δήμου (www.naoussa.gr). 

 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να 

την αποστείλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την Ανακοίνωση δικαιολογητικά,  ταχυδρομικά με 

συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημητρίου 

Βλάχου 30, 59200, Νάουσα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 

(τηλ. επικοινωνίας 2332350335-6) από 6 Δεκεμβρίου 2021 έως 15 Δεκεμβρίου 2021  οπότε λήγει η 

προθεσμία υποβολής αιτήσεων . 

 
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο 

οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 

         



12 4-5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  ι σ ό -
γειο διαμέρισμα κο-
ντά στον Αγ. Αντώ-
νιο,μεθέσηπάρκιγκ,
77 τ.μ.,  διαμπερές,
κ ε ν τ ρ ,  θ έ ρμανση ,
22 . 000  ευρώ ,  ευ -
κα ιρ ία .  Τηλ . :  6945
122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  διαμέ-
ρισμα 110 τ.μ., Στα-
δ ίου ,  2ος  όροφος,
ασανσέρ. Τηλ.: 6976

του Σαββατοκύριακου

ΠεριφέρειαΚεντρικήςΜακεδονίας
ΠεριφερειακήΕνότηταΗμαθίας

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

2331043.333
Β’Σ.Σ.τηλ.κέντρο 2331032.611
ΣτρατολογικόΓραφείο 2310894.463,
 2310894.562
ΟΑΕΔ 2331026.888
Οργ.ΕργατικήςΚατοικίας 2331073.353
Εθν.Οργαν.Πρόνοιας 2331096.342
ΤΟΕΒ 2331024.669
"Πρωτοβουλίαγιατοπαιδί" 2331072.303
(Κέντροαναφοράςπεριστατικού)
Δημ.ΒιβλΖωγιοπούλου» 2331024.879
ΑλσοςΠαπάγου 2331072.654
I.Mητρόπολη 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 2331078140
ΚΕΠΑ(ΧΩΡΟΣΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
ΟδικήΒοήθεια
HELLASSERVICE 2331060919
ΟδικήΒοήθειαEXPRESSSERVICE 1154
ΟδικήΒοήθειαINTERAMERICAN 168

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΔ/ΝΣΗΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής: 2331072.222,76.615
Α’Υποδ/ντής: 2331020.240,76.612

Β’Υποδ/ντής: 2331076.611
Υπασπιστής: 2331076.610,76.613
ΚέντροΆμεσηςΕπέμβασης:100,
 2331025.197,76.625FAX:23.333
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΤΜΗΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 2331070.655,2331076.645
Υποδιοικητής: 2331076.642
Αξ/κόςΥπηρεσίας: 2331076.643
Γραμματεία: 2331076.646,2331076.647
Διαβατήρια: 2331076650
Ταυτότητες: 2331076659

ΤΜΗΜΑΑΣΦΑΛΕΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 2331070.588,2331076.655
Υποδιοικητής: 2331076.658
Αξ/κόςΥπηρεσίας: 2331076.653
Γραμματεία: 2331076.656
ΓραφείοΑλλοδαπών: 2331076.657

ΤΜΗΜΑΤΡΟΧΑΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 2331071.071,2331076.665
Υποδιοικητής: 2331076.667
Αξ/κόςΥπηρεσίας: 2331076.669
Γραμματεία: 2331076.663
Γραμ.(Μοτοποδήλατα): 2331076.664
ΤμήμαΣυνοριακήςΦύλαξηςΓεωργιανών 2331098000

ΔήμοςΒέροιαςΔημοτικήΕνότηταΒέροιας
ΓραφείοΔημάρχου: 2331350505
ΑντιδήμαρχοςΑνάπτυξηςκαιΟικονομικών: 2331350632
ΤμήμαΚαθαριότητας-Ανακυκλώσιμωνυλικών

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΤοΑστικόΚΤΕΛΒεροίας ενημερώνει το επιβατικό κοινόπωςστοπλαίσιο του νέου
lockdownτροποποιούνταιταδρομολόγιαόλωντωνσυγκοινωνιακώνγραμμών.Ταδρομο-
λόγιατωνλεωφορείωναπότην17Νοεμβρίου2020διαμορφώνονταιωςεξής:

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

ΠΑΤΡΙΔΑ πω-
λείται οικόπεδο
1 στρέμμα με η-
μ ι τελές  κτ ίσμα
91 ,50  τ .μ . ,  με
αποθήκη εκτός
σοιτιού 25 τ.μ.,
με υπέροχη θέα
χωρίς εμπόδια,
π ε ρ ι φ ρ α γ μ έ -
νο,  συρταρωτή
πόρτα, πλήρως
τακτοποιημένο.
Τιμή 95.000 ευ-
ρώ. Τηλ.: 6942
775199.



134-5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 www.laosnews.gr

535124.
ΠΩΛΕ Ι ΤΑ Ι  δ ι ό ρ ο -

φο διαμέρισμα, 1ος και

2ος όροφος με εσωτερι-
κη σκάλα, 170 τ.μ., 40
τ.μ. βεράντες, περιοχή

παλαιού Νοσοκομείου,
διαμπερές, θέα, ντουλά-
πες εντοιχισμένες. Τιμή
διαπραγματεύσιμη. Τηλ.:
6973227521.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δ ιαμέρ ι -
σμα 2ου ορόφου,  χω-
ρίς ασανέρ, 2ΔΣΚΑ.Θ.
Κόπλαμ, σε άριστη κα-
τάσταση,  περιοχή Κυ-
ρ ιώτ ισσας 38.000 ευ-
ρώ. Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρόκτημα

8 στρέμματα πάνω στην
άσφαλτο στοΔιαβατό με
ροδάκ ινα  παραγωγής
20.000 ευρώ.Τηλ.: 6945
122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ο ικόπεδο
700τ.μ.στηνΑγ.Βαρβά-
ρασεπλαγιά,μεθέατον
Αλιάκμονα,στηνπλατεία
του χωριού. Πληρ. Τηλ.
6945122583.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικόΜε-
σιτικό γραφείοστηΒέροια.
Πληρ.τηλ.:2331063283,ώ-
ρες08.00-10.00.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ: 107114ΑΝΟΙΞΕΩΣ Ενοικιάζεται

Γκαρσονιέρα60τ.μ.στον2οόροφο,αποτελείται
από1υ/δ,σαλόνι,κουζίνακαιμπάνιο,βλέπει
σεανοιχτωσιά,αρκετάφωτεινόκαικαλοδιατη-
ρημένο,χωρίςθέρμανσηκαιχωρίςταέπιπλα,
σετιμήπροσφοράςμόνο:200€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.Θαείναιδιαθέσιμοαπό1/1/2022.

ΚΩΔ:106992ΕΛΙΑ,ΕνοικιάζεταιΔιαμέρι-
σμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.,σε1οόροφο
υπερυψωμένο,με2υ/δ,σαλόνι,καθιστικό,κου-
ζίνακαιμπάνιο,διαθέτεικουφώματααλουμινίου
μεδιπλάτζάμια,ηθέρμανσητουμεθερμοσυσ-
σωρευτέςκαι2κλιματιστικά,μεδυοντουλάπες,
ηλιακόθερμοσίφωνα,διαμπερές,σεπολύκαλή
τοποθεσία,βλέπεισεανοιχτωσιά ,μεμηνιαίο
μίσθωμα350€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12870ΚΕΝΤΡΟΕνοικιάζεται Δια-
μέρισμασυνολικήςεπιφάνειας95τ.μ.στον1ο
όροφο,αποτελείταιαπό2υ/δ,σαλόνι,ανεξάρ-
τητηκουζίνακαιμπάνιο.Είναικατασκευασμένο
το1995,οιχώροιτουλειτουργικοί,κουφώματα
αλουμινίουμεδιπλάτζάμια,ανελκυστήρα,μια
ντουλάπαεντοιχιζόμενη,αυτόνομηθέρμανση
πετρελαίουμεωρομετρητές,εξαιρετικήδιαρ-
ρύθμιση,χωρίςσκάλεςστηνείσοδο,μετέντες,
σεμοναδικήτοποθεσία,ζητούμενομηνιαίομί-
σθωμα330€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23784ΚΕΝΤΡΟ,κοντάστηνΕληά
ενοικιάζεται διαμέρισμα113τ.μ.,3υ/δ,Ημιό-
ροφος,έχειαλουμινίουσυρόμενακουφώματα,
είναιεπιμελημένηςκατασκευήςκαισεμίαόμορ-
φηπολυκατοικία,μεκουζίναανεξάρτητηκαιμε
κεντρικήθέρμανσηπετρελαίουπουλειτουργεί,
μεθωρακισμένηπόρτα, ενοίκιομόνο250€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Κωδ:107009ΠΑΝΟΡΑΜΑ,Ενοικιάζεται
μιακαταπληκτικήμεζονέτασυνολικήςεπιφάνει-
ας150τ.μ.κατασκευήςτου2000,επεκτείνεταισε
δύοεπίπεδασε1οκαι2οόροφο.Ο1οςόροφος
αποτελείταιαπόμίατεράστιασαλονοκουζίνα
μαζίμετραπεζαρίακαιέναπολυτελέστατομπά-
νιοκαιο2οςόροφοςοοποίοςεπικοινωνείμε
εσωτερικήσκάλα,αποτελείταιαπό3υ/δ,έναν
επιπλέονχώροσαναποθήκηκαιέναμπάνιο
ακόμη.Καιταδυομπάνιαδιαθέτουντζακούζι.
Είναισεάριστηκατάσταση,μεενδοδαπέδια
θέρμανση,μεύφοςαπέριττηςπολυτέλειαςπου
διαχέεταιστοχώρο,μεηλεκτρικέςσυσκευές,
μεγάλεςβεράντες,ηλιόλουστο,μετζάκι,μηνιαίο
μίσθωμα500€.Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδι-

αφερόμενομισθωτή.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένηκαιμεηλεκτρικέςσυσκευές,συνολικής
επιφάνειας200τ.μ.σεδύοεπίπεδα.Αποτε-
λείταιαπό2υ/δ,Σαλόνι,Κουζίνα,1Μπάνιο
καιWC.Είναικατασκευασμένητο1998και
διαθέτειθέρμανσηατομική-Πετρέλαιο.Έχεια-
περιόριστηθέα,τακουφώματατηςσυνθετικά,
μεδιπλάτζάμια,διαθέτειτζάκι,αποθήκηκαι
μεγάληαυλή.Τιμή:320€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ. ,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπε-
δασεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.
,μεανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο
40τ.μ. ,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2
σαλόνια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,
καιδύομπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατό-
τητατοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχει
καμινάδα),επιπλωμένη ,μεαποθήκηκαιμε
δύοντουλάπες,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλά
καιηλιακόθερμοσίφωνα,προσφέρεταισετιμή
πραγματικήςευκαιρίας ,350€.Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034ΚΤΕΛΒέροιας,ενοικιάζεται

αποθήκη120τ.μ.,μεκαλήπρόσβασηαπότην
είσοδοτηςοικοδομής ,σεημιυπόγειο , τιμή
πολύχαμηλήμόνο100€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΚΩΔ:105942ΚΕΝΤΡΟ,Ενοικιάζεταιγρα-

φείοσυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ.,1οςόροφος
υπερυψωμένος,σεσημείομεγάληςεμπορι-
κότηταςκαιπροβολής,ενιαίοςχώρος,μεWC,
σεπολύκαλήκατάσταση,ηθέρμανσητουμε
κλιματιστικόinverter,ηλιόλουστοιχώροι,σετιμή
προσφοράςμόνο:200€,διατίθεταικαιπλήρως
επιπλωμένοόπωςτιςφωτογραφίεςστα250€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.24647ΚΕΝΤΡΟκοντάστηΜητρόπο-
ληγραφείο47τ.μ.στον3οόροφο,κατάλληλο
γιακάθεχρήση,2χώροιμεκοινόwcενοίκιο
140€.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.24368ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ, ισόγειο

κατάστημα72τ.μ.,μεπατάρι20τ.μ.περ.α-
νακαινισμένοόλοεκβάθρων,σευπεράριστη

κατάσταση,καινούργιααλουμινίουκουφώμα-
τακαιμερολάασφαλείαςμετηλεχειριστήριο
,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ενοίκιο350€.

Κωδ.24367ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,επί της
οδούΚεντρικήςενοικιάζεταικατάστημα75τ.μ.,
ισόγειοκαιμε35τ.μ.πατάρι , σεεξαιρετικά
καλήκατάσταση,έτοιμοκαιμερολάασφαλείας
,ενιαίοςχώρος,μεγάληβιτρίνα,ενοίκιοπολύ
λογικό ,μόνο280€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24448 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ι-
σόγειοκατάστημασυνολικήςεπιφάνειας78
τ.μ.ΔιαθέτειμεγάληπολύβιτρίνακαιWC.Tο
μίσθωματουείναιπολύπροσιτόμόνο250€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24669-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότηταανακαινισμένοΚατάστημα
συνολικήςεπιφάνειας97τ.μ. ισόγειολίγουπε-
ρυψωμένοαπότοέδαφος.Αποτελείταιαπό2
ΧώρουςκαιέναWCμεγάλο.Τιμή:350€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ;12970ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!ΚΑΤΩΜΟΥΣΕΙΟ

πωλείταιδιαμέρισμα63τ.μ.καθαράστοΙσόγειο,
με2υ/δ,σαλονοκουζίνα,μπάνιοκαιαποθήκη,
σεπολύκαλήκατάσταση,ανακαινισμένοκο-
μπλέ,μελίγακοινόχρησταχωρίςθέρμανση,μα-
ζίμεκλειστόγκαράζ21,50τ.μ.σετιμήευκαιρίας
όλαμαζίμόνο36.000€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12743-ΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙΔι-
αμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας113τ.μ.μικτά
και90τ.μ.καθαράστον2οόροφο.Αποτελείται
από2Υπνοδωμάτιαμεγάλα,Σαλοκουζίνακαι
Μπάνιο.Είναικατασκευασμένοτο1995,έχει
καινούργιακουφώματααλουμινίουμεδιπλά
τζάμιακαιανελκυστήρα,χωρίςθέρμανση,α-
ποθήκημέσα,σετιμήευκαιρίαςμόνο:56.000€
τελική.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.13086 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

!!!πωλείταιμεγάλο ισόγειοοροφοδιαμέρισμα
135τ.μ.,καθαρόμεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστη
θέα,διαθέτει3υ/δ,σαλόνι,καθιστικό,κουζίνα
,αποθήκηκαιδύομπάνια,είναιοιχώροιτου
ηλιόλουστοι ,χρήζεισυνολικήςανακαίνισης .
Διαθέτειατομικήθέρμανσημεσόμπα,έχεισω-
ληνώσειςκαλοριφέρκαιμπορείναγίνειατομική
μονάδαμεπετρέλαιο,σετιμήμοναδικήςπρο-
σφοράςμόνο48.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:105242ΠΑΤΡΙΔΑ,ΠωλείταιΜονο-

κατοικία170τ.μ.σεοικόπεδο6,000τ.μ.,ηοποία
επεκτείνεταισεδύοεπίπεδα,στοΙσόγειουπάρ-
χεισαλόνι,κουζίνα,2υ/δκαιέναμπάνιο,στον
1οόροφουπάρχεισαλόνι,2υ/δκαιέναμπάνιο
μεγάλο,βρίσκεταισεγαλήνιοπεριβάλλον,για
κάποιονπουεπιθυμείπραγματικήησυχία,χρή-
ζειμερικήςανακαίνισης,μεπολύμεγάληαυλή,
σετιμήπροσφοράςόλομαζίμόνο:95.000€.
ΑποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότηΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΧΙ ΑΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ !!!
ΚΩΔ.23569ΠΑΝΟΡΑΜΑΗμιτελήςοικοδο-
μήαποτελούμενηαπόοικόπεδο388τ.μ.και
αναδρομή355τ.μ.ηοποίακατανέμεταισεα)
έναδιαμ/μαισόγειο59τ.μ.β)δεύτεροδιαμ/μα
ισόγειο124τ.μ.γ)τρίτοδιαμ/μαισόγειο56τ.μ.
καιδ)τέταρτοδιαμ/μα1οςορ.με116τ.μ.τιμή
ευκαιρίαςόλαμαζίμόνο110.000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ.24116ΣΤΟΠΑΝΟΡΑΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
πωλείταιπολυτελέστατημονοκατοικίαηοποία
εκτείνεταισε4επίπεδα,συνολικά407τ.μ.στε-
γασμένοςχώροςσεοικόπεδο350τ.μ.μεέτος
κατασκευήςτο2000τ.μ., διαθέτειουσιαστικά
δύοδιαμερίσματα,σεειδυλλιακότοπίοκαιμε
θέαόλοντονκάμποκαιτηνπόλητηςΒέροιας,

τιμή470.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αποθήκησυνολικήςεπιφάνειας280τ.μ.σευ-
πόγειοχώρο.Αποτελείταιαπόενιαίοχώρομε
εύκοληπρόσβαση.Τιμή:30.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΚΩΔ.13186 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ,πωλούνται

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:106842ΚΕΝΤΡΟ,ΠωλείταιΚατάστη-

μασυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ. Ισόγειοκαι15
τ.μ.πατάρι,αποτελείταιαπόένανενιαίοχώρομε
WC,σεκαλήκατάσταση,προσόψεως,κατάλλη-
λογιαπολλαπλέςχρήσεις,σετιμήπροσφοράς
47.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:116929-ΕπίτηςκεντρικήςΠΩΛΕΙΤΑΙ
συνολικήςεπιφάνειας57τ.μ.Ισόγειοκατάστημα
τοοποίοαποτελείταιαπόένανενιαίοχώροκαι
WC.Είναικατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτει
ΚουφώματαΑλουμινίου,Διπλάτζάμια.σετιμή
προσφοράς:30.000€. Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.105264ΚΟΝΤΑΣΤΗΝΕΦΟΡΙΑ,πω-
λείταιμεγάληςπροβολής ισόγειοκατάστημα
300τ.μ.,με1500τ.μ.οικόπεδογιαυπαίθριο
πάρκινγκ,πάνωστοδρόμοπροςΜακροχώρι
.Προσφέρεταισετιμήεξαιρετικάσυμφέρουσα
,μόνο200000€.Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφέροναγοραστή.Αποκλειστικήανάθεση
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:115769-ΠΩΛΕΙΤΑΙΑγροτεμάχιοπο-

λύκοντάστοχωριόστονΚοπανόΝάουσας
συνολικήςεπιφάνειας1830τ.μ.στηνάκρητου
σχεδίουπόλεως.ΗΤιμήτουεξαιρετικάχαμηλή
στις9.000€μόνο.

Κωδ:12773 - ΠΩΛΕΙΤΑΙπίσωαπότο
Κυδωνοχώριαγροτεμάχιοπολύκαλόδίπλαστο
κανάλιάδειοσυνολικήςεπιφάνειας5800τ.μ.
στηντιμήτων19.000.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.12740ΣτηνΕγνατίαδεξιάπροςτα
έπιπλατουΚόγιαπωλείταιαγροτεμάχιο7.677
τ.μ.εντόςζώνηςοικιστικούελέγχουστηνεξαι-
ρετικάχαμηλήτιμήτων25000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13295-ΞηρολίβαδοΠΩΛΕΙΤΑΙπολύ

πολύσπάνιοοικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας
237τ.μ.καισεμοναδικόσημείοτουχωριού.
Τιμήμόνο18.000€.

Κωδ.12951ΑΚΡΟΠΟΛΗ,μεανατολικό
προσανατολισμόοικόπεδοκαιμεθέατονκά-
μποτηςΒέροιας ,εντόςσχεδίουπόλεωςμε
Σ.Δ.0,8μεγέθους400τ.μ.,πωλείταιστηντιμή
των38.000€.

Κωδ.13514ΣτουςΓεωργιανούςΒέροιας
πάνωστονκεντρικόδρόμο,πωλείταιένασπά-
νιοωραιότατοοικόπεδογωνιακό617τ.μ.,κα-
ταπληκτικόαπόκάθεάποψη ,εντόςσχεδίου
πόλεωςμεσ/δ0,8καιτιμήστα20.000€μόνο.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ.12952ΑΚΡΟΠΟΛΗ,σεμοναδικόση-
μείοκαιμεθέατονκάμποτηςΒέροιαςπωλείται
οικόπεδο1.090τ.μ.,μεΣ.Δ.0,8,τιμή90.000€.
Μπορείναπουληθείκαιτομισό.

Κωδ13147ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,στοκάτωμέρος
τουπροςτηΒέροιαπωλείταιέναοικόπεδο1600
τ.μ.,εξαιρετικό,άρτιοκαιοικοδομήσιμο2οαπό
τηνάσφαλτο,κατάλληλογιαανέγερσηπολυτε-
λούςβίλας,τιμή21.000€.

Κωδ.13010ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙπωλείταιοικόπε-
δοστηνείσοδοτουχωριούαπότηνπλευράτης
Βέροιαςμε1965τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομήσιμο,
σετιμήεξαιρετικάχαμηλήμόνο25.000€.

Κωδ.13377ΦΥΤΕΙΑ,Οικόπεδο3.000τ.μ.,
εντόςζώνης,μεεκπληκτικήθέαστονκάμπο,
αξίζεινατοδεικανείς,γιαπολύαπαιτητικούς
αγοραστέςφυσιολάτρες,σετιμήπροσφοράς,
μόνο35.000€.

Κωδ.13637ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Πωλείταιμεγά-
λοοικόπεδο3.007τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομήσιμο,
εντόςζώνης,προσφέρεταισετιμήπραγματικής
ευκαιρίας,μόνο25.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ.13515ΣΠΑΝΙΟΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟΠΕ-

ΔΟκατάλληλογιαΞενοδοχείο,ΚέντροΑποκα-
τάστασης,ΚλινικήηΟίκοΕυγηρίαςκαιόχιμόνο
στηθέσηΚαβάκιαδίπλαστολόφοΜαγούλα
πάνωστοδρόμογιατηΡάχη12.000τ.μ.αμ-
φιθεατρικόμεθέαόλοντονκάμποτηςΗμαθίας
καιορατότηταμέχριτηνΘεσ/νίκη.Πρόκειταιγια
οικόπεδοφιλέτο,προνομιούχοαπόκάθεάπο-
ψη,αναφέρεταιμόνοσεπολύσοβαρόεπενδυ-
τή,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,Υπόδειξημόνο
σεσοβαράενδιαφερόμενο,τιμή450.000€.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

του Σαββατοκύριακου

ENOIKIAZETAI
Παστέρ8,διαμέρισμαρετιρέ,1ΔΧΛΚπλήρως

επιπλωμένο (δωμάτιο κομπλέ, κουζίνα με ηλε-
κτρικό κουζινάκι,ψυγείο) με κεντρικήθέρμανση
και κλιματιστικό, θερμοηχομόνωση, κουφώματα
μεδιπλόυαλοπίνακα(από01/12/2021).Πληρο-
φορίεςστοτηλ.2331024939,6973015833(από
8π.μ.–13.00μ.μ.και15μ.μ.–20.00μ.μ.).

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση-εστιατόριο στο κέντρο
της Βέροιας, 120 τ.μ. με 10ετή επιτυχημένη και
ανοδικήπορείαστο χώρο της εστίασης,πλήρως
εξοπλισμένηκαιενεργήακόμα,λόγωπαράλληλης
απασχόλησης και αλλαγήςπροσωπικής κατάστα-
σης.Τηλ.:6987285364.

ΥπάλληλοςΓραφείου-Αποθήκης
ΑπαραίτηταΠροσόντα:
-Καλήγνώσηαγγλικής
-ΚαλήγνώσηOffice(word,excel,outlook)
Καθήκοντα:
-Επικοινωνίαμεπελάτες/προμηθευτές
-Διαχείρισηαποθήκης
Ταστοιχείαεπικοινωνίαςμαςγιατηναποστολήτωνβιο-

γραφικώνEmail:monte@montenoulikas.gr



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΓΚΑΡΑΖ
ΓΚΑΡΑΖ-ΑΠΟΘΗΚΗ 24

τ .μ . ,  Καλλ ιθέα ,  Μιλτ ιάδου
20 ,  πόρτα  με  μηχαν ισμό ,

ρεύμα, βαμμένο. Τιμή ενοι-
κ ίου  50 ευρώ.  Τηλ. :  6947
073926.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 52 ενοικιάζεται
γκαρσονιέρα, 1ος όροφος, σε
πολύ καλή κατάσταση. Πληρ.

τηλ.:2331024817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ENOIKIAZONTAI Γραφεία

61, 37 και 30 τ.μ. ανακαινι-
σμένα στο κέντρο της πόλε-
ως, και ολόκληρος όροφος
240 τ.μ. Τηλ. 6949087741 ή
6993375249.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ,Μητροπόλε-
ως35,χώρος90τ.μ.περίπου,με
3χώρουςκαικουζινα,W.C.,για
επαγγελματικήχρήσηήγιαδιαμέ-
ρισμα,3οςόρ.Τηλ.:6932471705
&2331021100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός λογιστή
για λογιστικό γραφείο στηΒέ-
ροια. Πληροφορίες στο τηλέ-
φωνο:2331021106

ΖΗΤΕΙΤΑΙυπάλληλοςγιαεργα-
σίασεβιοτεχνίασαλονιών.Πληρ.
τηλ.:6942465214κοςΚώστας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙγυναίκαγιαβαριά
εργασίασεσπίτιναβοηθάειΑ-
μΕΑ.Τηλ.:6986413837.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος λογι-
στηρίου.Αποστολή βιογραφι-
κών στο e-mail: regivanelle@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  άνδρας  ή
γυναίκα για εργασία σε πρα-
κτορείοΟΠΑΠστηΒέροια για
πλήρη απασχόληση. Τηλ.:
6944599858.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  οικιακή βοη-
θός για τηΒέροια.Πληρ. τηλ.:
2331125374.Ώρεςγιαπληροφο-
ρίες:6.00π.μ.-9.00μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ:1)Μηχανικόςαυ-
τοκινήτων, ηλεκτρολόγος αυ-
τοκινήτων απο επιχείρησηστη
Βέροια για πλήρη απασχόλη-

ση.2)Οδηγόςταξίγιαπλήρηα-
πασχόληση.Τηλ.επικοινωνίας:
2331071553 & 2331062900.
Ώρες επικοινωνίας:: 9:30 με
18:30.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τηφρο-

ντίδα ηλικιωμένων  για όλο το
24ωρο.Τηλ.:6993678697.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ40000€
ΑΣΤΙΚΑ88Τ.Μ2ΔΣ-ΚΚοπλαμ,χωριςασανσερ50000€
ΩΡΟΛΟΙ67τ.μπροσοψης1ΔΣΚΚΑΛΟ43000€
ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ80τ.μ2ΔΣ-ΚΑ/Cμεκοπλαμ,πορταασφ.77000€
Μ.ΑΕΞΑΝΔΡΟΥ2ΔΣΚτου93΄1οςΚΟΠΛΑΜ,ΠΟΡΤΑΑΣΦΜΕ
ΩΡ/ΣΗ90000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ74+3τ.μαποθ2Δ-Σ-ΚΙσογειο+θεσηαυτ.+
αυλη21000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜονοκατοικια75+75τ.μΟικ.200
τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ
70000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ85τ.μ2οςχ.ασανσερ.Αυτ.Θ.κοπλαμ,διαμπερες
2ΔΣΚΑ.Θ38000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ56τ.μμονοκατοικιαπαλιαμεοικ.2400τ.μ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ19000€
ΠΑΣΑ-ΚΙΟΣΚΙ67τ.μ2ΔΣΚΛΟΥΞμεθεα,αποθηκη,θεση,Α.Θ.
66500€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑισογειουπερυψ.Καταστημα35τ.μ1ΔΣΚα-
ποθ.14000€
ΚΩΣΤΟΧΩΡΙ8,5στ.6χιλ.αποκεντροκτημαμεαγροικια75τ.μ
40000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ3ΔΣΚΑ.Θ27000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ87τ.μ2ΔΣΚΑCΗμ/γειομεμπαλκονι23000€
ΒΙΛΛΑ350τ.μΔ/σηΝοσοκομειουμε2,5στρ.κηπο340000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ40000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ2ος-4οςκαινουρια113κ114τ.μημιτελη75000-
90000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑπανωαπόΠιεριωνμεοικοπ.300τ.μ90000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟεπιπλωμενο1Δ-ΣΚ-αποθκηπος
400€μετηνθερμανση.
ΚΕΝΤΡΟΕπιπλωμενοστουντιο7οςοροφοςμονωμενο150€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟοικοπεδο450τ.μχτιζει50τ.μ,μεΘεαΘαλασσα

μεαδεια15000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣΠανοραμικοοικ.700τ.μΕΥΚΑΙΡΙΑ22000€
ΡΑΧΙΑκτημα3200τ.μμενεροκροδακινα12000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗκονταΚτισμαβιομηχανικο700τ.μμεοικοπεδο
2στρ.122000€
ΒΕΡΟΙΑΟΙΚΟΠΕΔΑ160τ.μ,155,190τ.μ30000,26000,22000€
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟοικοπεδοπανοραμικο4000τ.μ
200000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο14000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο10στρσεασφαλτομεκτισματα
σοβαρεςπροτασεις
ΜΕΛΙΚΗ17στρ.μεγεωτρησηκδικτυο34000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ8στρσεασφαλτο,μεροδακινα22000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΑΓΟΡΑ85τ.μγιαΙατρειο,Ινστιντουτοκτλπ.70000€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΓΚΑΡΑΖΚλειστο18τ.μσταπαπακια7000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩN
ΠΡΩΗΝΦΟΥΡΝΟΣκοντασταΑστικα100τ.μ+υπογ120μεπε-
λατειααξιολογη500€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΥπαπαντη65τ.μ+παταριμεμεγαληβιτρινα400€
ΕΔΕΣΣΗΣ45τ.μκοντασταΑστικα200€
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΣΕΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΜΕΘΑΛΑΜΟΥΣ-ΨΥΓΕΙΑ
στηνΒεροια4000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΠΛ.ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥκαταστημα55τ.μ600€
ΠΑΡΚΙΓΚκλειστο25τ.μΕργοχωρι50€
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ85τ.μΕργοχωρικαινουριο300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.καταστημα150+150+1001800€
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

ΚΟΠΑΝΟΣενοικιάζονταιδύοεπαγγελματικοίχώροιαπό350
τ.μ.οκαθέναςμεδυνατότηταναγίνειέναςχώρος,στονπεριφε-
ρειακόδρόμοΚοπανού,δίπλαστοβενζινάδικοΣαρδέλη,με5μ.
καθαρόύψος,χωρίςεσωτερικέςκολώνεςκαιπεριφραγμένηαυ-
λή600τ.μ.Τιμή1,00ευρώτοτετραγωνικό.Τηλ.:6944687267
&2332041088.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση(ταβέρνα),ενενεργεία,στοκέ-
ντρο τηςΒέροιας,μεπλήρη εξοπλισμό, λόγωσυνταξιο-
δότησης.Ηεπιχείρησηλειτουργείτατελευταία10χρόνια
μεσταθερήπελατεία.Πληρτηλ.:6973227071.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΗΡΑ ΕΠΕ

Ηεταιρίαεπεξεργασίαςκαισυσκευασίαςφρούτωνκαιλαχα-
νικώνΗΡΑΕΠΕμεέδρατηνΗμαθία (7,5χλμ.Βέροιας-Νάου-
σας)ζητάειγιαάμεσηπρόσληψη:

-Εργάτες–Εργάτριεςγιατοσυσκευαστήριο
-Επιστάτη–ΥπεύθυνοΠαραγωγής
-Μηχανικό–Μηχανοτεχνίτη
-ΧειριστήΜηχανημάτωνΣυσκευασίας
Οι θέσεις αφορούνπλήρη απασχόληση.Θα εκτιμηθεί η ε-

μπειρίασεαντίστοιχεςθέσεις.
Γιαπληροφορίεςστοτηλ.επικοινωνίας:

2331093066,6974020056
Γιααποστολήβιογραφικώννααναγράφεταιηθέσηερ-

γασίαςστο:e-mail:info@irafruit.gr

ΗεταιρείαΔΑΪΟΣΠΛΑΣΤΙΚΑΑΒΕΕ επιθυμεί ναπροσλάβει
άμεσα2Ηλεκτρολόγουςκαι1Ηλεκτρονικόγια το τμήμα
συντήρησηςτηςπαραγωγής.

Πληροφορίες–ΑποστολήΒιογραφικών:
ΔΑΪΟΣΠΛΑΣΤΙΚΑΑΒΕΕ

12οχλμ.Βέροιας–Νάουσας,59200Νάουσα
Τηλ.:2332042412

E-mail:hr@daiosplastics.com

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙέπιπλα:σαλόνιμεδύοκαναπέ-
δες και τραπέζι, μεγάλοςμπουφέςμε καθρέφτη,
βιτρίνααντίκα και τραπεζαρία με έξι καρέκλες, όλα
απόμασίφξύλο,σεκαλήκατάσταση.Πωλούνταιό-
λαμαζιήχωριστά.

Πληροφορίεςστοτηλέφωνο:6981994659.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με εμπει-
ρία για τοΛογιστήριο από την
ΕταιρίαΑΓΡΟΤΥΠ.Θαπροτι-
μηθούν οι έχοντες γνώσηαπό
βιβλία Γ΄ κατηγορίας.Τηλέφω-
νο επικοινωνιας ΑΓΡΟΤΥΠ:
23310-61132. Για κλείσιμο ρα-
ντεβούπροκειμένου ναπραγ-
ματοποιηθεί συνέντευξη και αποστολή βιογραφικώνστο e-mail
τηςεταιρίαςαπαραίτητη:info@agrotyp.gr.



ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με πολυετή

εμπειρία σε μεγάλα φροντι-
στήρια, παραδίδει μαθήματα
ΝεοελληνικήςΓλώσσαςκαιΛο-
γοτεχνίας σε μαθητέςΑ΄, Β΄,
Γ΄ ΓενικούΛυκείου καιΕΠΑΛ.
Τηλ.6979962003.

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ
WCΑΠδιαμπερές110.000€
2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ
θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€
3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ
48.000€Καλλιθέα
4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι
ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.
65.000€
5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.
κέντρο55.000€
6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2
σούπερλούξ80.000€
7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο
30.000€
8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο
50.000€
9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2
40.000€
10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€
11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€
12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)
140.000€
13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια
14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

www.mesitikoveria.gr
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ΗΤΟΥΟΤΑΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
& ΣΙΑΟ.Ε. ζητάΜηχανικό
αυτοκινήτωνγιαπλήρηαπα-
σχόληση.Τηλ.: 2331062780
&6978770066.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΡΟΛΟΙ25τ.μ.επιπλωμένο210€
ΡΟΛΟΙ40τ.μ.ανακαινισμένο270€
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΜΟΥΣΕΙΟ85 τ.μ. γωνιακόμεπυ-
λωτή250€
ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ. 15ετίας, αντλία θερμότητας,
350€
ΚΕΝΤΡΟ90 τ.μ.  ανακαινισμένο, αντλία θερμό-
τητας,350€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ100τ.μ.,15ετίας,480€
ΠΙΕΡΙΩΝ125τ.μ.πολύκαλό3δωματομικήθέρ-
μανση,450€
ΚΕΝΤΡΟ100 τ.μ. πλήρες επιπλωμένο,  ατομ.
θέρμανση,ηλιακό400€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.2δωμ.ατομικήθερμ.350€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ  90 τ.μ. 2δωμ. επιπλωμένοπλήρες
ατομ.θέρμανση280€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ70ΤΜ15ετών2δωμ.θέα,300€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ100 τμ 3δωμανακαινισμένοαντλία
θερμότητος,τζάκικλίμα450€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100 τμ  ανακαινισμένο, θέα
ατομ.θέρμ.θωρακισμένη400€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ35τ.μ.καινούργιο32000€
ΕΛΙΑ65τ.μ.10ετίας62.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ65τ.μ.35.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ67τ.μ.15ετίαςτζακιθεα68.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ69τ.μ.τζάκι,αποθήκη,55.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ70τ.μ.τζάκιατομθερμ43.000€
ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ  2δωμ. κόπλαμ ατομ.θέρμανση
47000€
ΕΛΙΑ80τ.μ.πολύ15ετώνκαλό85.000€

ΠΙΕΡΙΩΝ84τ.μ.μεατομικόλέβητα,79.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 85 τ.μ. με θέση στάθμευσης,
85.000€
ΚΕΝΤΡΟ85τ.μ.ρετιρέ70.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ86τ.μ.15ετίας67.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ85τ.μ.αντλίαθερμότητος,ανακαινι-
σμένο,85.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ93τ.μ.30.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ104τμανακαινισμένοθέααποθή-
κη68.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ120 τ.μ. 15 ετώναποθήκη, γκα-
ράζ,127.000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.υπερλούξ,135.000€
ΓΗΠΕΔΟ120τ.μ.πάρκιν120.000€
ΕΛΙΑ120τ.μ.130.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.15ετών4δωμάτια,μεαπο-
θήκη,γκαράζ,108.000€
ΚΕΝΤΡΟ140τ.μ.μεβεράντα,82.000€
ΣΤΑΥΡΟΣ170τ.μ.1οςόροφος35.000€


ΠΩΛΗΣΕΙΣΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 70 τ.μ. σε οικόπεδο 460 μέ-
τρων,15.000€
ΜΕΛΙΚΗ 35 τ.μ. σε οικόπεδο 500 μέτρων,
18.000
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.30.000€
ΤΡΙΛΟΦΟΣ180 τ.μ. σε οικόπεδο 630 μέτρων,

105.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ135 τ.μ. σε οικόπεδο 550 μέτρων,
22.000€
ΣΕΛΙ40τ.μ.πολύκαλόμετζάκι65.000€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 210 τ.μ. καινούργιοσε 2 επίπεδα
200.000€
ΚΕΝΤΡΟ140τ.μ.παραδοσιακήκατοικία55.000€
ΑΣΩΜΑΤΑ 175 τ.μ. μεζονέτα σε 3 επίπεδα
150.000
ΚΑΒΑΣΙΛΑμονοκατοικίασε2επίπεδα55.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ220 τ.μ.σε οικόπεδο400μέτρων,
λουξ,220.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 70 τ.μ. σε 280τ.μ. οικόπεδο
48.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ180τμβίλασε800τ.μ.οικόπεδο
210.000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ200τ.μ.διαμέρισμαμε2γκαρσονιέ-
ρες15ετίας165.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΤΕΛ35τ.μ.έτοιμογιακαφέ–αρτοποιείο,260€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ40τ.μ.καλό,380€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,450€
ΚΤΕΛ50τ.μ.,μεπατάρικαιυπόγειο,270€
ΠΙΕΡΙΩΝ60τ.μ.,καλό,300€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ80τ.μ.καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ80τ.μ.μεπατάρι,καλό,200€

ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μμευπόγειο100τ.μ.14ετί-
ας,καλό,480€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝκτίριο140τ.μ.570€
ΠΙΕΡΙΩΝ170τ.μ.μεπατάρι,πολύκαλό,700€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ600μέτρα,καλό,16.000€
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣΚΑΤΟΙΚΙΕΣ460μέτρα,38.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ475μέτρα,περιφραγμένο,16.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα, στο κέντρο του χωριού,
24.000€
ΣΚΥΛΙΤΣΙ500μέτρα,καλό,6.000€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ700τ.μ.επάνωστονδρόμο28.000€
ΛΟΖΙΤΖΙ5.000τ.μ.μεγάληευκαιρία32.000€
ΓΙΟΤΣΑΛΙΚΙΑ520τ.μ.δίπλαστοσχολείο35.000€
ΕΛΙΑ220τ.μ.ευκαιρίατιμή39.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΑ35–50–60τ.μ.προς1.000€τοτετρα-
γωνικό
ΓΡΑΦΕΙΟ 47 τ.μ. 2 χώρους  ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
29.000€

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑ
ΑΓΟΡΑΚΑΙΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΙΑ
ΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥΜΑΣ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εφημερίδα«ΛΑΟΣ» νέος
με δίπλωμαμοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, με
ανάλογη εμπειρία, για τη διανομή της εφημε-
ρίδας (για μόνιμηαπασχόληση).Πληροφορίες
εργάσιμέςημέρεςκαιώρες.Τηλ.:6974030005.

ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμα46τ.μ.,επίτηςοδούΕλ.Βενιζέ-
λου,περιοχήΑγίουΑντωνίου,Βέροια. 1ος όροφος, οικο-
δομής 1964, τριώνορόφωνυπέρ ισογείου,προσόψεως,
χωρίςασανσέρ.Ξεχωριστοίχώροιγια:κουζίνα,έναυπνο-
δωμάτιο,σαλόνι,χωλ,μπάνιο.ΗπρόσοψηεπίτηςΒενιζέ-
λουδιαθέτειμπαλκόνιστοοποίοβλέπουνέναπαράθυρο
καιμίαμπαλκονόπορτα.35.000ευρώ.Χρίζειανακαίνισης.
Τηλέφωναεπικοινωνίας:6974191579,6973015833.

ΚΥΡΙΑ 61 ετών, συνταξι-
ούος, κοινωνική, αξιοπρεπής,
εμφανίσιμη, αναζητά σύντρο-
φοέως68ετώνγιαμίασχέση
με αγάπη και σεβασμό.Τηλ.:
6995358390.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση
οδοντιατρείο,πλήρως εξο-
πλισμένο, ανακαινισμένο,
στοκέντροτηςΒέροιας,με
μεγάλο ενεργόπελατολό-
γιο. Συζητείται διακανονι-
σμός. Τηλ. επικοινωνίας:
6948690414.



Τον Προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας Πάπα 
Φραγκίσκο αναμένεται να υποδεχθεί, εκ μέρους της ελληνικής κυ-
βέρνησης, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, κατά την άφιξη 
του Ποντίφηκα στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», σήμερα 
Σάββατο 4 Δεκεμβρίου στις 11:15.

Μετά το Σχίσμα των δύο Εκκλησιών το 1054 έως και το 2001 
πραγματοποιήθηκε μόλις μία επίσκεψη Πάπα στην Ελλάδα, ο Πά-
πας Φραγκίσκος επισκέπτεται για δεύτερη φορά μετά το 2016 τη 
χώρα μας.

Πρόγραμμα επισκέψεων
Το μεσημέρι του Σαββάτου στις 12:00 αναμένεται η άφιξη του 

Ποντίφικα στο Προεδρικό Μέγαρο, τελετή υποδοχής και συνάντη-
ση με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θα ακολουθήσει συνάντηση 
με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Πάπας θα απευθύ-
νει και ομιλία.

Ο Πάπας φθάνει στην Ελλάδα κατόπιν πρόσκλησης της Κα-
τερίνας Σακελλαροπούλου, με αφορμή τα 200 χρόνια από την 
Ελληνική Επανάσταση. Ένα ταξίδι προσκυνηματικό σε Κύπρο και 
Ελλάδα, όπως ο ίδιος έχει πει στα χνάρια των Αποστόλων Παύλου 
και Βαρνάβα.

Στις 16:30 ο Πάπας θα μεταβεί στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών, 
όπου θα συναντηθεί με τον Μακαριότατο Ιερώνυμο.

Προσηλωμένος στην ανθρώπινη πτυχή του προσφυγικού 
ζητήματος, ο Πάπας Φραγκίσκος θα επισκεφθεί την Κυριακή για 
δεύτερη φορά τη Λέσβο. Εκεί μπορεί να αντικρύσει μια εντελώς 

διαφορετική εικόνα από αυτή του 2016, αλλά το παναθρώπινο μή-
νυμα που θα εκπέμψει είναι το ίδιο: Η συνύπαρξη περνά μέσα από 
την αδελφοσύνη.

Το πρωί της Κυριακής στις 10:10 αναμένεται η άφιξή του στο 
αεροδρόμιο Μυτιλήνης.

Ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας θα επισκε-
φθεί στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στο Καρά Τεπέ.

Το απόγευμα της Κυριακής, στις 16:45 ο Πάπας θα τελέσει Θεία 
Λειτουργία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Συνολικά στη χώρα μας ζουν περισσότεροι από 250.000 Καθο-
λικοί- Έλληνες και μη- για την πλειονότητα των οποίων η επίσκεψη 
του Πάπα στην Ελλάδα είναι μια μεγάλη γιορτή.

Το πρωί της Δευτέρας ο Πάπας θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο 
της Βουλής, ενώ θα επισκεφτεί και ιδιωτικό σχολείο στα βόρεια 
προάστια. Λίγο αργότερα θα αναχωρήσει για τη Ρώμη.

Η επίσκεψη στην Κύπρο
Ο Πάπας έρχεται στην Αθήνα μετά την επίσκεψή του στην Κύ-

προ, όπου είχε επαφές με την πολιτική και πολιτειακή ηγεσία της 
Μεγαλονήσου, ενώ, στην ατζέντα των συζητήσεων ήταν το μετα-
ναστευτικό, η μετεγκατάσταση προσφύγων από την Κύπρο στο 
Βατικανό, οι αγνοούμενοι, η εμπορία προσώπων, τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, οι εξελίξεις στο Κυπριακό, η κλιματική αλλαγή, καθώς 
και περιφερειακά ζητήματα.

Τόσο στην ομιλία του στον Καθεδρικό Ναό Μαρωνιτών της 

Παναγίας των Χαρίτων όσο και στο προεδρικό μέγαρο ο Πάπας α-
ναφέρθηκε στους Αποστόλους Βαρνάβα και Παύλο, λέγοντας πως 
ο ίδιος βαδίζει αυτή τη στιγμή στη χώρα ως προσκυνητής στα βή-
ματά τους. Τόνισε τη σημασία της υπομονής και της αδελφοσύνης, 
αλλά και της γεωγραφικής θέσης της Κύπρου ως ενός τόπου που 
αποτελεί «την ανατολική πύλη προς την Ευρώπη και τη δυτική 
προς τη Μέση Ανατολή», ενώ αναφέρθηκε και στις επιπτώσεις 
της πανδημίας.

Συνταγματικός ο υποχρεωτικός εμβολιασμός σύμφωνα 
με το ΣτΕ, για πυροσβέστες της ΕΜΑΚ και υγειονομικούς

-Απέρριψε όλες τις αιτήσεις που ζητούσαν να ακυρωθούν οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις
Συνταγματικός και σύμφωνος με τις διατά-

ξεις,είναι ο υποχρεωτικός εμβολιασμός κατά του 
covid-19, σύμφωνα με την κρίση της Ολομέλειας 
του Συμβουλίου της Επικρατείας η οποία απέρ-
ριψε όλες τις αιτήσεις α που ζητούταν να ακυρω-
θούν οι σχετικές υπουργικές και άλλες αποφάσεις 
για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό εργαζομένων, 
όπως είναι των πυροσβεστών της ΕΜΑΚ, των 
γιατρών, των νοσηλευτών, του προσωπικού του 
ΕΚΑΒ, της ΠΟΕΔΗΝ, κ.λπ. Εκτιμάται ότι η από-
φαση αποτελεί πιλότο για επέκταση της υποχρεω-
τικότητας εμβολιασμού και σε άλλες επαγγελματι-
κές ή ηλιακές κατηγορίες πολιτών.

Κρίθηκε επίσης ότι η υποχρέωση εμβολιασμού 
δεν παραβιάζει τις αρχές της ισότητας και της α-
παγόρευσης των διακρίσεων, διότι η διαφορετική 
μεταχείριση με κριτήριο τον εμβολιασμό ερείδεται 
επί αντικειμενικού κριτηρίου, κυρίως λόγω της 
μη αμφισβητούμενης ούτε από τους αιτούντες, 
μειωμένης συχνότητας και έντασης με την οποία 

νοσούν και μεταδίδουν την νόσο οι εμβολιασμένοι 
σε σχέση με τους ανεμβολίαστους.  Επίσης κρίθη-
κε ότι η αναστολή εργασίας χωρίς την καταβολή 
του συνόλου των αποδοχών είναι συνταγματικώς 
ανεκτή.

Ο πρόεδρος του ΣτΕ Δημήτρης Σκαλτσούνης, 
έκανε για πρώτη φορά χρήση του άρθρο 25 του 
νόμου 4786/2021 που του παρέχει το δικαίωμα 
να ανακοινώνει το αποτέλεσμα των κεκλεισμένων 
των θυρών διασκέψεων του δικαστηρίου, ενώ οι 
σχετικές αποφάσεις θα δημοσιευθούν έως τον 
Απρίλιο. Το δικαστήριο εφαρμόζοντας το άρθρο 
50 παρ. 3 εδ. α του π.δ. 18/1989 και σταθμίζοντας 
τα έννομα συμφέροντα των διαδίκων, αποφάσισε 
(ομοφώνως) να αναβάλει την έκδοση οριστικής 
απόφασης και να χορηγήσει στη Διοίκηση προ-
θεσμία ενός μηνός από την κοινοποίηση σ’ αυτήν 
της απόφασης της Ολομέλειας, προκειμένου να 
προβεί στη δημοσίευση της πράξης του Αρχηγού 
του ΠΣ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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του Σαββατοκύριακου

Μετά την Κύπρο, στην Αθήνα σήμερα ο Πάπας Φραγκίσκος

4-5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 202116

Την επίσπευση της τρίτης δόσης του εμβολίου 
κατά του κορονοϊού από τους έξι στους τρεις μήνες 
αποφάσισε χθες η εθνική επιτροπή εμβολιασμών 
μετά το σχετικό ερώτημα που έθεσε σε αυτήν η 
κυβέρνηση.

Όπως ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας Πρω-
τοβάθμιας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, η εθνική 
επιτροπή εμβολιασμών λαμβάνοντας υπόψη της 
όλα τα δεδομένα καταλήγει στην χορήγηση της 
τρίτης αναμνηστικής δόσης 3 μήνες μετά την ολο-
κλήρωση του εμβολιασμού για όλους τους ενήλικες 
από 18 ετών και πάνω. Όσον αφορά αυτούς που 
έχουν νοσήσει, η σύσταση είναι να εμβολιαστούν 
κι αυτοί 3 μήνες κι όχι 6 μήνες μετά τη νόσηση, ενώ 
όσον αφορά αυτούς που έχουν κάνει το εμβόλιο 
της Johnson’s and Johnson’s η αναμνηστική δόση 
θα γίνεται στους 2 μήνες όπως ίσχυε μέχρι τώρα. 
Όπως εξήγησε ο κ. Θεμιστοκλέους η πλατφόρμα 
ξεκίνησε από χθες βράδυ να  ανοίγει σταδιακά για 
ραντεβού, ενώ υπάρχουν και αρκετά διαθέσιμα ρα-
ντεβού και για την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου. Εκτίμησε 
δε σε 2 εκατ. τους πολίτες που μπορούν να προβούν στην τρίτη δόση.

Η απόφαση της επιτροπής όπως είπε ο κ. Θεμιστοκλέους βασίστηκε στην άποψη ότι θα πρέπει να υπάρξει όσο το δυνατόν μεγαλύ-
τερη αύξηση της προστασίας από τον εμβολιασμό καθώς η μετάλαξη όμικρον φαίνεται να απασχολεί ολοένα και περισσότερο όχι μόνο 
τους επιστήμονες αλλά και την κοινωνία. Ο στόχος, όπως είπε ο κ. Θεμιστοκλέους, είναι να εμβολιαστούν όσο το δυνατό περισσότεροι 
άνθρωποι μέχρι τον Ιανουάριο, δηλαδή κι όλοι αυτοί που είχαν κάνει τον αρχικό εμβολιασμό τον Σεπτέμβριο που πέρασε. 

Στους τρεις μήνες τελικά, 
η 3η δόση του εμβολίου

- Ανοίγει σταδιακά από χθες η πλατφόρμα για ραντεβού
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