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Ο νέος Ποινικός Κώδικας 
να βάλει τέλος στα 

«σωφρονιστικά διαλείμματα» 
των σκληρών εγκληματιών

  Εκ του αποτελέσματος, δηλαδή της ραγδαίας αύξησης της 
βαριάς εγκληματικότητας, ήρθε στο προσκήνιο η αδήριτη 
ανάγκη να τεθούν νέα πλαίσια στον Ποινικό Κώδικα. Δεν 
μπορούμε να κατηγορούμε τα δικαστήρια, όταν ένας 
βιαστής πέφτει στα μαλακά, αφού οι δικαστές εφαρμόζουν 
συγκεκριμένα άρθρα και δεν μπορούν να αυθαιρετούν 
όταν αποφαίνονται. Επίσης να μένουμε έκπληκτοι, 
όταν επίσης σκληροί εγκληματίες, εκμεταλλευόμενοι 
ευεργετικές διατάξεις κατάφερναν να αποφυλακίζονται και 
να διαπράττουν ξανά τα ίδια και χειρότερα…
  Αυτό το σκηνικό μας έφερε στο ως εδώ και μη παρέκει, 
αφού η σκληρή εγκληματικότητα χτυπά κόκκινο και με 
περίσσια κυνικότητα και άνεση οι δράστες αισθάνονταν 
την ασφάλεια ότι σε λίγα χρονάκια θα είναι πάλι έξω. Ο 
νέος Ποινικός Κώδικας έρχεται να «θεραπεύσει» αυτές 
τις «εγκληματικές» στρεβλώσεις που ήταν πρόκληση για 
την κοινωνία. Σεβαστή και αναγκαία η θεωρία περί 
σωφρονισμού, ωστόσο σε κάποιες περιπτώσεις σκληρών 
εγκληματιών φτάναμε στο σημείο κοροϊδίας, αφού μετά 
από ένα σύντομο «σωφρονιστικό διάλειμμα», ήταν έτοιμοι 
να βγουν πιο ορεξάτοι για να κάνουν τα χειρότερα. 
Επιτέλους τέλος!

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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Επικίνδυνη… 
αναρρίχηση

Στη γωνία των οδώνΚωττουνί-
ου καιΠαστέρ τηςΒέροιας υπάρ-
χει στύλος τηςΔΕΗ στον οποίο,
άγνωστοπώς,έχειαναρριχηθείένα
φυτόπου «ευδοκίμησε» και έφτα-
σε μέχρι την κορυφή του στύλου.
Ηπεραιτέρωανάπτυξη τουφυτού
προφανώς είναι να περιτυλιχθεί
σταηλεκτροφόρακαλώδια,μεόλες
τις δυσάρεστες συνέπειες του γε-
γονότος, αφούθα ελλοχεύει ο κίν-
δυνοςηλεκτροπληξίας για κάποιον
πουδιέρχεταιτο«σημείο».

Δενγνωρίζωποιαυπηρεσίαέχει
αρμοδιότηταγιαναεπιληφθείτουθέ-
ματος,όμωςόποιακαιαν είναι, θα
πρέπει να ενεργοποιηθεί το ταχύτε-
ρογιαναμηνβρεθούμεπροαπρο-
όπτου.

Ο Παρατηρητικός

Κατά20%ακριβαίνειαπόαύριοοκαφές
σεκαφετέριεςκαιπακέτο

Στηνημερήσιαδιάταξη της καθημερινότητάςμαςοι ανατιμήσειςσεπολλά είδη καιαπόαύριοΣάββατο έρχονται και
αυξήσειςστονκαφέ,κατά20%.Καιεννοούμεόλαταείδητουκαφέ,είτεπρόκειταιγιαπαραγγελία(ντελίβερι),είτεπακέτο,
είτεγιακαθήμενουςπελάτες…

Καλαϊτζίδης προς Οικονόμου: Ο παραβάτης οδηγός 
βεβαίως να «τιμωρείται», όχι όμως το όχημα, με αφαίρεση 

πινακίδων, κυρίως το επαγγελματικό
Μιαπρότασηπουανυλοποιη-

θείθαανακούφιζεπολλούςεπαγ-
γελματίεςκαιοικογένειες,κατάθε-
σε οΑντιπεριφερειάρχηςΗμαθί-
ας,στονυφυπουργόΠροστασίας
τουΠολίτη, Ε.Οικονόμου,  κατά
την πρόσφατη συνάντηση που
είχανστηνΑθήνα.

Όπως αναφέρει και σε σχε-
τική ανάρτησή του ο κ.Καλαϊτζί-
δης,  μεταξύάλλων του έθεσε κι
ένα σοβαρόπρόβλημαπου δη-
μιουργείται όταν σε μια τροχαία
παράβασημαζίμε τονπαραβάτη
οδηγό,«τιμωρείται»καιτοαυτοκί-
νητο,πουσυχνάείναιτοβασικόή
τομοναδικόεργαλείογιατηδιαβί-
ωσημιαςοικογένειαςήγιατηλει-
τουργίαμιαςεπιχείρησης.Δηλαδή,ότανεκτόςαπότοπρόστιμοκαιτιςποινέςτηςπαράβασης(πουσωστάεπιβάλλονται)
αφαιρούνταικαιοιπινακίδες.«Εάντιμωρηθείέναςοδηγός,μπορείνατοοδηγήσειέναςάλλοςδικαιούχος,έναςάλλοςοδη-
γός,γιανααποφευχθείηοικονομικήζημιάπουθαπροκύψειεάντοαυτοκίνητοακινητοποιηθείχωρίςπινακίδες,αφούέτσι
μπορείνααναγκαστείμέχρικαινασταματήσειναλειτουργείμιαεπιχείρησημένονταςχωρίςτομοναδικόεπαγγελματικό
αυτοκίνητότης.Οοδηγόςβεβαίωςνατιμωρείται.Ναμηντιμωρείταιόμωςτοαυτοκίνητο.Νομίζωότιμπορείναβρεθείμια
λύση,στηνκατεύθυνσηαυτή,ώστεοπαραβάτηςνατιμωρείταιόπωςπρέπειαλλάτοαυτοκίνητοναπαραμένειδιαθέσιμο
γιατηνοικογένειαήγιατηνεπιχείρηση»,τονίζειοκ.Καλαϊτζίδηςστηνανάρτησήτου,εκτιμώνταςότιουφυπουργόςάκου-
σεμεπροσοχήαυτόπουτουέθεσε,μετηστήριξηκαιτουΑπόστολουΒεσυρόπουλουπουήτανμαζίτουστησυνάντηση,
«σύμμαχοςκαισυμπαραστάτης»,όπωςαναφέρειχαρακτηριστικάοΑντιπεριφερειάρχης.

Βέροια:
Ενημερώθηκαν
οιεπαγγελματίες

Εστίασης
γιατα

πεπραγμένα
του

πανελλαδικού
συνεδρίουτους
Για όσασυζητήθηκανστο 2ο πα-

νελλήνιοσυνέδριοτωνεπαγγελματιών
τηςΕστίασηςπουέγινεστηνΤρίπολη
(8και9Νοεμβρίου)ενημέρωσεχθεςο
πρόεδροςΚώσταςΣαμανίδης,ταμέλη
τουΣωματείουτηςΒέροιαςκαικυρίως
γιατηναπόφασηνα«κατεβάσουνρο-
λά»όλαταμαγαζιάυγειονομικούενδι-
αφέρονταςτηνερχόμενηΤρίτη16Νο-
εμβρίουσεόλητηχώρα,ζητώνταςτη
στήριξη τηςκυβέρνησηςστααιτήματα
πουπαράδωσανστονπρωθυπουργό
καιτουςαρμόδιουςυπουργούς.
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Τιμητική εκδήλωση για την 
επέτειο του Πολυτεχνείου

Την Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021, τιμάται η επέτειος του Πολυτεχνεί-
ου με εκδηλώσεις που θα γίνουν στη Βέροια, σύμφωνα με το παρακά-
τω πρόγραμμα της ΠΕ Ημαθίας:

-Ώρα 12.00: Πέρας προσέλευσης επισήμων στο χώρο του Ηρώου 
της πόλης στην πλατεία Ωρολογίου.

-Ώρα 12.10:  Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων.
-Σιγή ενός λεπτού - Εθνικός Ύμνος.

Ολιγόωρη διακοπή νερού σήμερα λόγω 
βλάβης στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης

-Πάνω από την Πιερίων, Παπάγου, Καλλιθέα, προς Ράχη, Βίλα Βικέλα, Αφροδίτης, 
Παπάκια, πλατεία Τσερμενίου, Καραϊσκάκη, Θωμαΐδου και στις ενδιάμεσες οδούς 

Από τη Δημοτική επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης 
Βέροιας (ΔΕΥΑΒ) γίνεται γνωστό ότι: 

Την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021 από την ώρα 
10:00 έως 16:00, θα γίνει διακοπή νερού, στις περιοχές 
πάνω από την οδό Πιερίων, Παπάγου, Καλλιθέα, προς 
Ράχη, Βίλα Βικέλα, Αφροδίτης, Παπάκια, πλατεία Τσερμε-
νίου, Καραϊσκάκη, Θωμαΐδου και στις ενδιάμεσες οδούς 
της Βέροιας, λόγω εργασιών αποκατάστασης σε βλάβη 
στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης. Στις περιοχές γύρω από 
τις αναφερόμενες, θα παρουσιαστεί μειωμένη πίεση του 
νερού, ειδικά στους ορόφους των κατοικιών. 

Παρακαλούνται οι κάτοικοι να φροντίσουν για τη συγκέ-
ντρωση των απαραίτητων ποσοτήτων νερού, προκειμένου 
να μη δημιουργηθούν προβλήματα λειψυδρίας το χρονικό 
διάστημα των εργασιών. Παράλληλα με την ανακοίνωση 
στα ΜΜΕ, πάγια τακτική της ΔΕΥΑΒ είναι, οι συμπολίτες μας να ενημερώνονται έγκαιρα με σχετική μεγαφώνιση. 

Τα τεχνικά συνεργεία της επιχείρησης καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να αποκατασταθεί το γρηγορότερο δυνατόν.  Η 
ΔΕΥΑΒ ζητεί την κατανόηση των καταναλωτών-πελατών της για την ολιγόωρη αναστάτωση που θα υποστούν.  

Χθες από την πλειοψηφία της Βουλής

Εγκρίθηκε ο νέος Ποινικός Κώδικας με αυστηρότερες 
ποινές στην βαριά εγκληματικότητα

-«Ναι» από ΝΔ και Λοβέρδο, «παρών» από ΚΙΝΑΛ, καταψήφισαν τα άλλα κόμματα
 Εγκρίθηκε χθες από την πλειοψηφία της Βουλής ο νέος Ποινι-

κός Κώδικας ο οποίος εισάγει αυστηρότερες ποινές για την βαριά 
εγκληματικότητα που προκαλεί το κοινό αίσθημα και βάζει «κριτή-
ρια» στις πρόωρες αποφυλακίσεις, με την κυβέρνηση να τονίζει ότι 
στόχος είναι η εμπέδωση της ασφάλειας δικαίου και η προστασία 
των πολιτών.  Η αντιπολίτευση από την άλλη, κατηγόρησε την 
κυβέρνηση για αυταρχικές κι αντιδημοκρατικές λογικές, ωστόσο, 
αρκετά άρθρα του νομοσχέδιου που αυστηροποιούν τις ποινές για 
ορισμένα ειδεχθή εγκλήματα, όπως τα σεξουαλικά εγκλήματα και οι 
ανθρωποκτονίες, υπερψηφίστηκαν με μεγάλη πλειοψηφία.

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης μεταξύ κυβερνητικών στε-
λεχών και βουλευτών της αντιπολίτευσης βρέθηκε το άρθρο 191 
για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, καθώς και η τροπολογία που 
προβλέπει ποινή κάθειρξης μέχρι 10 ετών για παρασκευή, κατοχή 
και χρήση εμπρηστικών υλών, όπως οι βόμβες μολότοφ σε συνα-
θροίσεις και πορείες.

«Ναι» από Λοβέρδο, «παρών» από ΚΙΝΑΛ
Το νομοσχέδιο υπερψήφισαν επί της Αρχής οι βουλευτές της 

Νέας Δημοκρατίας και ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέ-
ας Λοβέρδος, που ανακοίνωσε από το βήμα της Ολομέλειας την 
διαφοροποίησή του από την επίσημη γραμμή του κόμματός του, το 
οποίο (ΚΙΝΑΛ) δήλωσε «παρών».

Αποστάσεις κράτησε ο κ. Λοβέρδος και από την έως τότε εισηγή-
τρια του ΚΙΝΑΛ στη συζήτηση, Νάντια Γιαννακοπούλου, για να ακο-
λουθήσει η παραίτηση της βουλευτού από τη θέση της εισηγήτριας.

Κατά του νομοσχεδίου ψήφισαν τα άλλα κόμματα της αντιπολί-
τευσης.

 Τι προβλέπει ο νέος Ποινικός Κώδικας
Στις υποθέσεις κακοποίησης ανηλίκων, η αυστηροποίηση των 

ποινών περιλαμβάνει αναδιαμόρφωση και διεύρυνση των ηλικιακών 
ορίων, αλλά εντοπίζεται και στην τυποποίηση συγκεκριμένων αδικη-
μάτων ως κακουργήματα. Για αδικήματα όπως η αποπλάνηση ή η 
αιμομιξία η προβλεπόμενη ποινή θα είναι πλέον η κάθειρξη αντί της 
απλής φυλάκισης, ενώ για πρώτη φορά θα ισχύσει ποινή ισόβιας 
κάθειρξης για βιασμό ανηλίκου.

Για τις πρόωρες αποφυλακίσεις θα εισαχθούν συγκεκριμένα 
κριτήρια στον υπολογισμό του κατώτατου ορίου έκτισης της ποινής 
(είτε με ευεργετικό υπολογισμό, είτε με πραγματική έκτιση), με τα 
όρια να αυξάνονται τόσο για την ποινή της κάθειρξης (3/5), όσο και 
για την ισόβια κάθειρξη από τα 16 στα 18 χρόνια. Για αδικήματα μεί-
ζονος απαξίας δεν θα υπάρχει η δυνατότητα του να εκτιθεί η ποινή 
κατ’ οίκον με ηλεκτρονική επιτήρηση.

Για τα αδικήματα εμπορίας ναρκωτικών, κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 

τα εγκλήματα κατά της ανθρώπινης ζωής κ.λπ. ο χρόνος πραγμα-
τικής παραμονής στη φυλακή θα πρέπει να αντιστοιχεί στα 3/5 της 
επιβληθείσας ποινής ώστε να μπορεί ο κρατούμενος να θεμελιώσει 
δικαίωμα αίτησης απόλυσης υπό όρο, ενώ για τον ευεργετικό υπο-
λογισμό θα απαιτείται το ελάχιστο των 4/5.

Αναφορικά με τους καταδικασθέντες για ανθρωποκτονία, θανα-
τηφόρο βιασμό, θανατηφόρο ληστεία, η μόνη ποινή θα είναι πλέον 
αυτή της ισόβιας κάθειρξης, με το χρόνο πραγματικής έκτισης εντός 
φυλακής για τα παραπάνω να αυξάνεται από τα 16 στα 18. Ως 
προς τον χρόνο παραγραφής των αδικημάτων που στρέφονται κατά 
της προσωπικής ή της γενετήσιας ελευθερίας ή των εγκλημάτων 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, σε περίπτωση 
που τελούνται σε ανήλικα, η προθεσμία της παραγραφής ξεκινά να 
υπολογίζεται από την ενηλικίωση του ανηλίκου με παρέκταση ενός 
επιπλέον έτους αν αφορά πλημμέλημα, ή τριών ετών εάν αφορά σε 
κακούργημα.

Άλλες ρυθμίσεις
Η προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας στον εργασιακό χώρο ή 

της γενετήσιας ευπρέπειας για τους ανηλίκους, διώκονται πλέον 
αυτεπάγγελτα. Ειδική μέριμνα υπάρχει και για την αποφυγή της 
δευτερογενούς θυματοποίησης των ενήλικων θυμάτων κατά τον 
τρόπο εξέτασης αξιόποινων πράξεων που έχουν καταγγελθεί, ενώ 
προστίθεται η δυνατότητα της κατά προτεραιότητα εκδίκασης των 
υποθέσεών τους. Για την κλοπή που σήμερα τιμωρείται μέχρι τρία 
έτη, πλέον θα μπορεί η ποινή φυλάκισης ανάλογα με τις συνθήκες 
τέλεσης του αδικήματος (πχ. αξία κλοπιμαίου), να φτάνει έως και τα 

πέντε έτη.
Στην υπεξαίρεση αυξάνεται το κατώτατο όριο της προβλεπόμε-

νης ποινής εάν το αντικείμενο της υπεξαίρεσης είναι μεγάλης αξίας, 
ενώ θα προβλέπεται πλέον φυλάκιση μέχρι και για τρεις μήνες, σε 
συνδυασμό με χρηματική ποινή. Η ποινή θα μπορεί να ανέρχεται 
μέχρι και τα πέντε έτη, ανάλογα με την κρίση του δικαστή, ενώ για 
το έγκλημα της απάτης προστίθεται μία ενδιάμεση κατηγορία ποινι-
κού κολασμού της απάτης ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, που τιμωρείται 
με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηματική ποινή.

Στην τοκογλυφία, η αύξηση του κατώτατου και ανώτατου ορίου 
στην ποινή σημαίνει ότι θα κυμαίνεται πλέον από έξι μήνες έως 
πέντε έτη, ενώ προστίθεται και η δυνατότητα κακουργηματικής μορ-
φής του αδικήματος, όπου θα τιμωρείται με κάθειρξη πέντε έως 
οκτώ ετών με χρηματική ποινή. Το αδίκημα εμπρησμού δασικής 
έκτασης τιμωρείται πλέον ως κακούργημα σε όλες του τις μορφές, 
ενώ προστίθεται επιβαρυντική περίσταση κολασμού εάν η συμπερι-
φορά του κατηγορούμενου έφερε ως συνέπεια σοβαρές περιβαλλο-
ντικές ζημιές.

Αλλαγή θα υπάρξει και στο άρθρο 191 του Ποινικού Κώδικα σχε-
τικά με τη διασπορά ψευδών ειδήσεων.

Εν τω μεταξύ, σε νομοτεχνική βελτίωση για την προστασία των 
θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, προχώρησε ο υπουργός Δικαι-
οσύνης, Κώστας Τσιάρας, κατά τη συζήτηση για τον νέο Ποινικό 
Κώδικα, με την οποία προβλέπεται, «η καθιέρωση του αξιόποινου 
χαρακτήρα για τη μη συμμόρφωση σε δικαστική απόφαση που 
επιβάλει απαγόρευση προσέγγισης και επικοινωνίας μεταξύ προ-
σώπων».



Και το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας 
συμμετέχει στο φεστιβάλ 

TALE OF X CITIES 
-Δράσεις σε 12 πόλεις της Βορείου Ελλάδας και 

διαδικτυακά την Κυριακή 21 Νοεμβρίου, σε ζωντανή 
αναμετάδοση (www.commonlab.info/x-cities-live.html)

Το  Φ ε σ τ ι β ά λ 
Tale of X Cities εί-
ναι το αποτέλεσμα 
μιας σειράς σεμινα-
ρίων, εργαστηρίων 
και συναντήσεων 
δικτύωσης που ξε-
κίνησαν τον περα-
σμένο Μάρτιο με 
τη συμμετοχή κα-
τοίκων και φορέων 
από 12 πόλεις της 
Βορείου Ελλάδας, 
από την Αλεξαν-
δρούπολη ως την 
Ηγουμενίτσα. Τα 
εργαστήρια είχαν 
σαν αρχικό αντικεί-
μενο την εξοικείω-
ση των συμμετεχό-
ντων με τη χρήση 
νέων μέσων τεχνο-
λογίας πληροφορι-
ών και επικοινωνί-
ας (που πλέον ανα-
δεικνύεται σε απα-
ραίτητη δεξιότητα), 
και στη συνέχεια —με τα νέα αυτά εφόδια— τη δημιουργία έργων με θέμα την τοπική ιστορία, τις παραδόσεις και 
τους σύγχρονους προβληματισμούς. Σε όλα τα στάδια, οι συμμετέχοντες είχαν την στενή καθοδήγηση της επιμε-
λητικής/καλλιτεχνικής ομάδας του προγράμματος και προσκεκλημένων ειδικών, καθώς και την υποστήριξη των 
συνεργαζόμενων φορέων, ενώ το υλικό των εργαστηρίων παραμένει ακόμη διαθέσιμο και ανοιχτό σε όλους στην 
ιστοσελίδα του προγράμματος. Μετά τα σεμινάρια ακολούθησε σειρά 
εργαστηρίων με σκοπό τη διαμόρφωση των αρχικών τους ιδεών σε 
έργα (βίντεο, ήχου ή εικόνας) που αφηγούνται την ιστορία του τόπου 
τους, καθώς και να αναπτύξουν σχέσεις αμοιβαίας συνεργασίας. Με 
τον τρόπο αυτό, το περιεχόμενο του προγράμματος και του φεστιβάλ 
συν-διαμορφώνεται από τους διοργανωτές, τους συνεργαζόμενους 
φορείς και τους συμμετέχοντες, δημιουργώντας μία κοινότητα που 
δρα συλλογικά για την παραγωγή πολιτισμού. Ταυτόχρονα, σε συμ-
μετέχοντες του προγράμματος ανατέθηκε και ο σχεδιασμός της επι-
κοινωνίας, εμβαθύνοντας ακόμη περισσότερο τη σχέση αμοιβαίας 
συνεργασίας και δικτύωσης που διαμορφώθηκε. 

Τα έργα των συμμετεχόντων και οι δράσεις των συνεργαζόμενων 
φορέων παρουσιάζονται στο τελικό Φεστιβάλ που θα υλοποιηθεί τις 
τελευταίες μέρες του Νοεμβρίου σε φυσικούς χώρους σε όλες τις 
συμμετέχουσες πόλεις, καθώς και διαδικτυακά, την Κυριακή 21 Νο-
εμβρίου, σε ζωντανή αναμετάδοση από ειδικά διαμορφωμένο στού-
ντιο στο Goethe-Institut Thessaloniki, και με ζωντανές συνδέσεις με 
τους συνεργαζόμενους φορείς στην Αλεξανδρούπολη, τα Ιωάννινα, 
την Καβάλα και την Κομοτηνή. Επιπλέον, η ζωντανή αναμετάδοση 
θα περιλαμβάνει παρουσίαση του προγράμματος, των στόχων, της 
μεθοδολογίας, καθώς και της εμπειρίας της συμμετοχής από εκπρο-
σώπους των διοργανωτών, των συνεργαζόμενων φορέων και των 
συμμετεχόντων. Καθώς και μία συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με 
καλεσμένους ομιλητές και θέμα την πολιτιστική πολιτική και τη δημι-
ουργία δικτύων και κοινότητας μέσα από την τέχνη (τα ονόματα των 
συμμετεχόντων θα ανακοινωθούν σύντομα).

 Τέλος, στις 20 Νοεμβρίου, το Tale of X Cities θα παρουσιαστεί 
στο διεθνές φεστιβάλ Freiraum ως παράδειγμα καλής πρακτικής. 

Το Tale of X Cities βασίζεται σε πρωτοβουλία του Goethe-
Institut Thessaloniki και concept της ArtBOX στο πλαίσιο του project 
Common Lab, σε στενή συνεργασία με 24 ακόμη φορείς από όλη τη 
Βόρεια Ελλάδα και όλους τους συμμετέχοντες στα εργαστήρια. 

Ζωντανή αναμετάδοση διαδικτυακού Φεστιβάλ, 21/11, 12:00-
17:30: https://www.commonlab.info/x-cities-live.html

Πρόγραμμα διαδικτυακού Φεστιβάλ 21/11 και τοπικών δράσεων: 
https://www.commonlab.info/tale-of-x-cities---festival-programme.
html

 Online βιβλιοθήκη: - Σεμινάρια: https://www.commonlab.
info/tale-of-x-cities---seminars.html - Υλικό αναφοράς: https://
www.commonlab.info/tale-of-x-ci t ies---resources.html Βί-
ντεο - Teasers Φεστιβάλ: - Tale of X Cities - Teaser HD: https://
vimeo.com/592139795 - Tale of X Cities - Teaser 1080x1080: 
https://vimeo.com/592140941 - Φιλαρέτη Κομνηνού: https://
v imeo.com/637819350 - Θέμις Μπαζάκα: https:/ /v imeo.
com/640631113 - Ελένη Ουζουνίδου: https://vimeo.com/640630977 
- Έφη Σταμούλη: https://vimeo.com/637819107 - Γιάννης Στάν-
κογλου: https://vimeo.com/637819587 - Λυδία Φωτοπού-
λου: https://vimeo.com/637819755 ΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΘΕΣΙ-
ΜΟ ΣΤΟ ΛΙΝΚ https://www.dropbox.com/sh/60mpc3ec8ircxym/
AACj8f87j3XaX3ORjE8nE2Lya?dl=0 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ArtBOX info@
artbox.gr
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• Σινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη διασκέδαση.
• Συσκευές καθαρισμού αέρα (με φίλτρα ενεργού άνθρακα και 

Hepa)
• Απολύμανση πριν κάθε προβολή,
• Μεγάλες αποστάσεις (ανά 2 θέσεις – 2 κενές)
• Περιορισμένη διαθεσιμότητα εισιτηρίων (Πληρότητα 50%)
• Αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και έξοδο
• Είσοδος νωπού αέρα (φρέσκος)
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΝΤΑΜΣ 2 (ΜΕΤΑΓΛ) THE ADDAMS FAMILY 2 
Προβολές στην Αίθουσα 2 “Χειμερινή ”:   Παρασκευή 12/11 - Κυ-

ριακή 14/11 στις 18.00
Σάββατο 13/11 στις 17.00
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης-Rapid test από 18 ετών και 

πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών), Έγγραφο ταυτοποίη-
σης πχ, ταυτότητα, είτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

Σκηνοθεσία: ΓΡΕΓΚ ΤΙΕΡΝΑΝ & ΚΟΝΡΑΝΤ ΒΕΡΝΟΝ
Σενάριο: ΝΤΑΝ ΧΕΡΝΑΝΤΕΖ

ΠΙΤΕΡ ΡΑΜΠΙΤ: Ο ΛΑΓΟΣ ΤΟ ‘ΣΚΑΣΕ (ΜΕΤΑΓΛ)
Προβολές στην Αίθουσα 1 “Χειμερινή ”:   
Παρασκευή 12/11 - Σάββατο 13/11 - Κυριακή 14/11 στις 17.45
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης-Rapid test από 18 ετών και 

πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών), Έγγραφο ταυτοποίη-
σης πχ, ταυτότητα, είτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

Σκηνοθεσία: ΓΟΥΙΛ ΓΚΛΑΚ
Σενάριο: ΓΟΥΙΛ ΓΚΛΑΚ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ 

ΝΤΕΜΠΙΚΙ, ΝΤΟΝΑΛ ΓΚΛΙΣΟΝ, ΡΟΟΥΖ ΜΠΕΡΝ, ΤΖΕΪΜΣ ΚΟΡΝΤΕΝ, 
ΝΤΕΪΖΙ ΡΙΝΤΛΕΪ, ΜΑΡΓΚΟ ΡΟΜΠΙ, ΝΤΕΪΜΟΝ ΧΕΡΙΜΑΝ

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 1943   
Προβολές στην Αίθουσα 1 “Χειμερινή ”:   
Κάθε μέρα στις 19.30 και 21.30
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης-Rapid test από 18 ετών και 

πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών), Έγγραφο ταυτοποίη-
σης πχ, ταυτότητα, είτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

Σενάριο: Δημήτριος Κατσαντώνης
Σκηνοθεσία:  Νικόλας Δημητρόπουλος
Πρωταγωνιστούν: Max Von Sydow, Astrid Roos, Δανάη Σκιάδη, Νι-

κόλας Παπαγιάννης, Martin Laer,  Alice Krige, Tomas Arana, Γιώργος 
Βογιατζής, Μάξιμος Λιβιεράτος, Τάσος Καρλής

ETERNALS - Η ΝΕΑ ΤΑΙΝΙΑ ΤΩΝ MARVEL 
Προβολές στην Αίθουσα 2 “Χειμερινή ”:   
Πέμπτη 11/11 – Παρασκευή 12/11 – Δευτέρα 15/11 – Τρίτη 16/11 – 

Τετάρτη 17/11 στις 20.45
Σάββατο 13/11 στις 18.40 και 21.30
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης-Rapid test από 18 ετών και 

πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών), Έγγραφο ταυτοποίη-
σης πχ, ταυτότητα, είτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ - MADRES PARALELAS   (Πέδρο Αλμο-
δόβαρ)

Προβολές στην Αίθουσα 2 “Χειμερινή ”:   Κυριακή 14/11 στις 20.30
 (Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης-Rapid test από 18 ετών και 

πάνω, Self test από 4 ετών έως 17, δείτε αναλυτικά στην σελίδα www.
cinestar.gr)

Ταινία έναρξης του Φεστιβάλ Βενετίας.

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 παρακάτω σύνδεσμο: 
http://www.cinestar.gr 
http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     11/11/21 - 17/11/21

Η Επανάσταση του 1821 μέσα από 
τα βιβλία του Γιώργου Μαργαρίτη

-Παρουσιάζονται στη Βέροια, 
την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου

Ο ι  ε κδ ό -
σεις ΔΙΟΠΤΡΑ 
και το βιβλιο-
πωλείο ΗΛΙ-
ΟΤΡΟΠΙΟ σε 
σ υ ν ε ρ γ α σ ί α 
με την ΕΛΜΕ 
Ημαθίας και 
τον Σύνδεσμο 
Φ ι λ ο λ ό γ ω ν 
Νομού Ημαθί-
ας παρουσιά-
ζουν τα βιβλία 
του καθηγητή 
Γιώργου Μαρ-
γαρίτη:

- Ενάντια σε φρούρια και τείχη
- Η υπεράσπιση της Ελεύθερης Ελλάδας
Την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021 στις 

7.00μ.μ στον Πολυχώρο «ΕΛΙΑ»
Θα μιλήσουν ο δημοσιογράφος και συγγρα-

φέας Αλέκος Χατζηκώστας και ο ίδιος ο συγγρα-
φέας.

Θα χαιρετίσει η πρόεδρος της ΕΛΜΕ Ημαθίας 
Χαρά Αξούριστου

Συντονίζει η Ευγενία Καβαλλάρη πρόεδρος 
του Συνδέσμου Φιλολόγων Ημαθίας

 Ο Γιώργος Μαργαρίτης (γεν. Αθήνα, 1954) 
είναι από το 2004 Καθηγητής Σύγχρονης Πολιτικής και Κοινωνικής Ιστορίας στο Τμήμα Πολιτικών 
Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Δίδαξε ιστορία στο Τμήμα Ιστορίας 
και Αρχαιολογίας και στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης (1985-2004). Έχει 
πλούσιο συγγραφικό έργο και έντονη δημοσιογραφική δραστηριότητα. Από τα πιο γνωστά έργα του: 
Ιστορία του Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου (2000-2001), Προαγγελία Θυελλωδών Ανέμων: Ο Πόλε-
μος της Αλβανίας και η Πρώτη Περίοδος της Κατοχής (2009), Ανεπιθύμητοι Συμπατριώτες (2005). 
Επιμελήθηκε τον τόμο Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 – Ιστορία των Ελλήνων (2003) και άλλα 
συλλογικά έργα. 
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Άγγελος Τόλκας 
στην Ολομέλεια της Βουλής: 

«Κυβέρνηση των λίγων 
και εκλεκτών ακόμη και στη 
νομοθέτηση του δικαίου και 

της λειτουργίας των δικαστηρίων 

Από το πολιτικό του Γραφείο γνωστοποιείται ότι ο βουλευτής Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ, Άγγελος Τόλκας, 
στην τοποθέτησή του στη Βουλή για το Νομοσχέδιο για τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα 
Ποινικής Δικονομίας αντιτάχθηκε στις αλλαγές στα ποινικά δικαστήρια που έρχονται ως αποτέλεσμα της 
επικαιρότητας αλλά και της καλλιέργειας των πιο συντηρητικών ενστίκτων της κοινωνίας.

Περιέγραψε πώς η κυβέρνηση επιλέγει και πάλι να κάνει πιο επιεικείς τις ποινές για τους πολιτικούς 
της φίλους, για όσους έχουν να πληρώνουν, με την κατάργηση ουσιαστικά της χρηματικής ποινής η ο-
ποία δεν θα έχει πια ποινική απαξία. Τόνισε ότι με το νέο Νόμο η Κυβέρνηση δείχνει ότι δεν εμπιστεύεται 
τους δικαστές και τον δικηγορικό κόσμο καθώς στερεί από τον Δικαστή την δυνατότητα να εξατομικεύει 
την ποινή ανάλογα με τη βαρύτητα του εγκλήματος και έτσι θα υπάρξουν τα αντίθετα αποτελέσματα, 
δηλαδή αδικίες. 

Τέλος προειδοποίησε τον Υπουργό Δικαιοσύνης ότι με το νέο Νομοσχέδιο δεν θα υπάρχει καμία 
επιείκεια ούτε ευεργετικές ποινικές διατάξεις κυρίως για τους μικρομεσαίους επαγγελματίες και επιχειρη-
ματίες που - λόγω της οικονομικής κρίσης που προκαλεί η κυβέρνηση - θα απειλούνται ανά πάσα στιγμή 
με ποινική τιμωρία. 

Με την πρέσβη 
της Αργεντινής στη Βουλή, 
ο Βουλευτής Ημαθίας ΝΔ 

Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Τη ν  π ρ έ σ β η 

της  Αργεντ ινής 
κυρία Μaria Lucia 
D o u g h e r t y  d e 
Sanchez είχε την 
χαρά να καλωσο-
ρίσει στη Βουλή 
των Ελλήνων ο 
Βουλευτής Ημα-
θίας ΝΔ κ. Λάζα-
ρος Τσαβδαρίδης 
ως Πρόεδρος της 
Κοινοβουλευτικής 
Ομάδας  Φιλ ίας 
Ελλάδας – Αργε-
ντινής την Τρίτη 9 
Νοεμβρίου.

Στη συζήτησή 
τους επανεπιβε-
βαιώθηκε ότι οι 
μακροχρόνιες και 
αρμονικές σχέσεις 
των δύο φίλων 
χωρών αποτελούν 
πάντα πολύτιμο 
οδηγό για το μέλ-
λον καθώς δεν ε-
ξαντλούνται μόνο 
στον αμοιβαίο σε-
βασμό και σε πα-
ράλληλες ιστορικές 
διαδρομές από την 
ανεξαρτησία τους 
μέχρι και τις μέρες 
μας αλλά συμπε-
ριλαμβάνουν και 
το υψηλό επίπεδο 
συνεργασίας σε 
διάφορους τομείς 
όπως η οικονομία, 
η τεχνολογία και η 
ναυτιλία.

Ιδιαίτερα στά-
θηκε ο κ. Τσαβδα-
ρίδης στους ισχυ-
ρούς δεσμούς που έχουν αναπτυχθεί ανάμεσα στα δύο έθνη αφενός χάρη στη δυναμική που έχει αναπτύξει η 
ελληνική κοινότητα στην λατινοαμερικάνικη χώρα αφετέρου στο ιστορικό αποτύπωμα που άφησαν οι Έλληνες 
ναυτικοί που πολέμησαν στο πλευρό των Αργεντίνων στον αγώνα για την ανεξαρτησία τους, με προεξέχουσα 
μορφή αυτή του Υδραίου Νικολάου Κολμανιάτη, ο οποίος τιμάται ως Εθνικός Ήρωας στην Αργεντινή.
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ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύεται σήμερα Παρα-

σκευή 12 Νοεμβρίου 2021 στις 
11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό 
Αγίου Αθανασίου (κοιμητήρια) 
Βέροιας η Άννα Βαφειάδου σε 
ηλικία 83 ετών.Η ταφή θα γίνει 
στο κοιμητήριο Ταγαροχωρίου

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 14 

Νοεμβρίου 2021 στον Ιερό 
Ναό Αγίας Τριάδας Πανόραμα 
Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥ-
ΝΟ για την ανάπαυση της ψυ-
χής της πολυαγαπημένης μας 
μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και 
θείας

ΜΑΡΙΑΣ ΑΘΑΝ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ

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

Τα τέκνα,
Τα εγγόνια

Τα αδέλφια, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 14 

Νοεμβρίου 2021 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Αντωνίου Βέροι-
ας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του πολυαγαπημένου μας συ-
ζύγου, πατέρα, πεθερού, γα-
μπρού, παππού, αδερφού και 
θείου

ΧΡΗΣΤΟΥ
ΛΑΖΑΡΙΔΗ

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

Η σύζυγος, Οι κόρες
Οι γαμπροί, Ο πεθερός, Τα εγγόνια

Ο αδελφός, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 14 

Νοεμβρίου 2021 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Αντωνίου Βέροιας 
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του 
πολυαγαπημένου μας συζύ-
γου, πατέρα και παππού

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΑΒΑΡΓΥΡΗ

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

Η σύζυγος,
Τα τέκνα,

Τα εγγόνια
Οι λοιποί συγγενείς

 και φίλοι

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

θα τελείται κάθε ημέρα Θεία Λειτουργία από 15 Νο-
εμβρίου 2021 έως 25 Δεκεμβρίου 2021.

«ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ» 
Ο Aρχιμανδρίτης Ευσέβιος 

Τέλειος ομιλητής
την Κυριακή 14 Νοεμβρίου

  
Tὴν Κυριακὴ 14 Νοεμβρίου στὶς 7, τὸ ἀπόγευμα 

στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Ἁγίων Ἀποστόλων 
Πέτρου καὶ Παύλου Βεροίας ὁμιλητὴς στοὺς «Ἀκα-
δημαϊκοὺς Διαλόγους» θὰ εἶναι ὁ Πανοσιολογιώτα-
τος Ἀρχιμανδρίτης Εὐσέβιος Τέλειος, ὁ ὁποῖος θὰ 
ἀναπτύξῃ τὸ θέμα: «”Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς μιμηταί 
μου γίνεσθε”. Ἡ ζωὴ τῶν Ἀποστόλων ζωὴ τῆς Ἐκ-
κλησίας». 

 
Εἴσοδος ἐλεύθερη 

Την Κυριακή14 Νοεμβρίου
Αρχιερατική Ιερά 

Αγρυπνία στην Ιερά Μονή 
της Παναγίας Δοβρά

Την Κυριακή 14 Νοεμβρίου στις 
8:30 μ.μ. στον Ιερό Ναό του Αγίου 
Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή 
Παναγίας Δοβρά Βεροίας θα τελε-
στεί Αρχιερατική Ιερά Αγρυπνία με 
την ευκαιρία της εορτής του Αγίου 
Γρηγορίου του Παλαμά και της Αγίας 
Οικογενείας αυτού, προεξάρχοντος 
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
μας κ. Παντελεήμονος.  

Στην Ιερά Αγρυπνία θα τεθεί σε 
προσκύνηση η Τιμία Κάρα της Αγίας 
Υπομονής από την Ιερά Μονή Οσίου 
Παταπίου Λουτρακίου Κορινθίας και 
τεμάχιο Ιερού Λειψάνου του Αγίου 
Γρηγορίου του Παλαμά που αποθη-
σαυρίζεται στην Ιερά Μονή. 

 Η Ιερά Ακολουθία θα μεταδοθεί 
απευθείας στην ιστοσελίδα της Ιε-
ράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη 
σελίδα στο Facebook και στον ρα-
διοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 
90,2 FM». 

Πανήγυρις 
ενορίας 

Αγίου Ιωάννου 
του Ελεήμονος Βέροιας

 
Την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021 πανηγυρίζει η 
Ενορία του Αγίου Ιωάννου Βεροίας την μνήμη του 
εν Αγίοις Πατρός ημών Ιωάννου του Ελεήμονος Πα-
τριάρχου Αλεξανδρείας.

Οι ιερές ακολουθίες θα τελεσθούν στο παρεκκλή-
σιο του Αγίου Στεφάνου (οδ. Κοντογεωργάκη) ως 
εξής:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
7.30 π.μ. Ορθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουρ-

γία
5.30 μ.μ. Εσπερινός και Παράκληση Αγίου Ιωάν-

νου Ελεήμονος
Κατά τη διάρκεια των ακολουθιών θα τεθεί σε 

προσκύνηση τεμάχιο ιερού λειψάνου του Αγίου Ιω-
άννου του Ελεήμονος.

Εκ του Ιερού Ναού

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Βε-
ροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας κ. Πα-
ντελεήμων:

 Την Παρασκευή 
12 Νοεμβρίου στις 
9:00 μ.μ. θα ιερουρ-
γήσει στην Ιερά Αγρυ-
πνία στον Ιερό Μη-
τροπολιτικό Ναό των 
Αγίων Αποστόλων 
Πέτρου και Παύλου 
Βεροίας με την ευ-
καιρία της εορτής του 
Αγίου Ιωάννου του 
Χρυσοστόμου.

 Το Σάββατο 13 
Νοεμβρίου στις 7:00 
μ.μ. θα ομιλήσει με 
την ευκαιρία της εορ-
τής του Αγίου Ιωάν-
νου του Χρυσοστό-
μου, στο πλαίσιο της 
σειράς ομιλιών «Αγιο-
λογία και ζωή», μέσα 
από την ιστοσελίδα 
της Ιεράς Μητροπό-
λεως, την αντίστοιχη 
σελίδα στο Facebook 
και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος» στους 90.2 FM. 

Την Κυριακή 14 Νοεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στην Ιερά Μονή 
του Αγίου Αθανασίου Αγκαθιάς.

 Την Κυριακή 14 Νοεμβρίου στις 9:00 μ.μ. θα ιερουργήσει στην Ιερά 
Αγρυπνία στον Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή 
Παναγίας Δοβρά Βεροίας με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Γρηγορίου 
του Παλαμά και της Αγίας Οικογενείας αυτού. Στην Ιερά Αγρυπνία θα τεθεί 
σε προσκύνηση η Τιμία Κάρα της Αγίας Υπομονής από την Ιερά Μονή Ο-
σίου Παταπίου Λουτρακίου Κορινθίας καθώς και το Ιερό Λείψανο του Αγί-
ου Γρηγορίου του Παλαμά που αποθησαυρίζεται στην Ιερά Μονή. Η Ιερά 
Ακολουθία θα μεταδοθεί απευθείας μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς 
Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό 
σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».

 Τη Δευτέρα 15 Νοεμβρίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει με την ευκαιρία 
της εορτής του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και της Αγίας Οικογενείας 
αυτού, στο πλαίσιο της σειράς ομιλιών «Αγιολογία και ζωή», μέσα α-
πό την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο 
Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος» στους 90.2 
FM.



Γράφει ο Αναστάσιος
Βασιάδης

Η πρόσφατη συνδιάσκεψη 
του Συνδέσμου Ημερήσιων Πε-
ριφερειακών Εφημερίδων που 
πραγματοποιήθηκε σε συνεργα-
σία με την Ένωση Δημοσιογρά-
φων Ιδιοκτητών Περιφερειακού 
Τύπου και την Ένωση Ιδιοκτη-
τών Επαρχιακού Τύπου, ανέδει-
ξε ακόμα μία φορά τα σοβαρά 
προβλήματα που αντιμετωπί-

ζουν οι εφημερίδες της περιφέρειας, με ενδεικτική έμφαση 
στο ασφαλιστικό ζήτημα που εξελίσσεται σε καθοριστικό 
παράγοντα βιωσιμότητας του περιφερειακού τύπου. Κατά 
καιρούς δίδονται στην δημοσιότητα στατιστικά στοιχεία και 
δημοσκοπήσεις, σχετικά με την αναγνωσιμότητα του γρα-
πτού τύπου. Μόνιμη διαπίστωση αυτών των ερευνών είναι 
η πτώση της κυκλοφορίας των εφημερίδων του κέντρου, 
που στην πλειονότητά τους ανήκουν σε μεγαλοεκδοτικές 
επιχειρήσεις με συμφέροντα στα ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα, 
που παραλλήλως δραστηριοποιούνται και ως εργοαναλή-
πτες στον επικερδή χώρο των δημοσίων έργων. Βέβαια, 
δεν χρειάζονται τα στοιχεία αυτά για να διαπιστώσει κανείς 
πως οι πολίτες, ολοένα και περισσότερο περιορίζουν το 
ενδιαφέρον τους σε σχέση με τον τύπο του κέντρου. Το 
γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται από τις ίδιες τις μεγάλες εκ-
δοτικές επιχειρήσεις του κέντρου, οι οποίες προσπαθούν 
να δελεάσουν τους αναγνώστες εμπλουτίζοντας τα φύλλα 
τους, με διάφορα ένθετα όπως περιοδικά, βιβλία, CD, DVD 
και άλλα ποικίλα δώρα που συνοδεύουν την κάθε έκδο-
ση. Στόχος όλων αυτών 
των μεθόδων που από 
χρόνια μετέρχονται οι εκ-
δοτικές επιχειρήσεις του 
κέντρου, είναι η τεχνη-
τή έστω διατήρηση των 
ποσοστών αναγνωσιμό-
τητας, ώστε να διαπραγ-
ματεύονται από θέσεως 
ισχύος με το πολιτικό 
σύστημα. Και αυτό γιατί, 
από ότι έχει αποδειχθεί 
τα τελευταία χρόνια, στό-
χος κάθε μεγαλοεκδότη, 
δεν είναι αυτή καθεαυτή 
η ενημέρωση των πολι-
τών, αλλά μέσω αυτής η 
άσκηση πίεσης απέναντι 
στην εκάστοτε κρατική ε-
ξουσία, ώστε να τυγχάνει 
ευνοϊκής μεταχείρισης 
στην διαχείριση των δια-
φόρων προγραμμάτων 
που χρηματοδοτούν τα 
μεγάλα η μικρότερα ανα-
πτυξιακά έργα. Υπό αυ-
τήν την έννοια ουσιαστι-
κή πηγή χρηματοδότη-
σης, δεν είναι η τιμή του 
πωλούμενου φύλλου, 
αλλά το οικονομικό απο-
τέλεσμα της σχέσης του 
κάθε μεγαλοεκδότη με το 
ίδιο το κράτος. Αντίθετα 
ωστόσο με ότι συμβαίνει 
με τον τύπο του κέντρου, 
ο περιφερειακός τύπος 
και ιδιαίτερα ο ημερήσι-
ος, φαίνεται ότι διατηρεί 
μια σταθερή διαδρομή, 
παρά το αρνητικό οικο-
νομικό περιβάλλον που 
έχει διαμορφωθεί εις βά-
ρος του και επιτείνεται 
με το ασφαλιστικό ζή-
τημα. Απόδειξη του γε-
γονότος αυτού είναι τα 
ίδια τα στατιστικά που 
δημοσιεύονται και από 
τα οποία προκύπτει ότι 
το κάθε φύλλο της πε-
ριφέρειας εκτός από 
τον συνδρομητή που το 
προμηθεύεται, το δια-
βάζουν κατά μέσον όρο 
άλλοι τέσσερις αναγνώ-
στες. Όπως επίσης και 
ότι ο αναγνώστης της 

περιφερειακής εφημερίδας, την εξαντλεί διαβάζοντας όλες 
τις σελίδες της. Παρ όλα αυτά όμως ο μεγάλος όγκος των 
διαφημίσεων και ιδιαίτερα των κρατικών, μοιράζεται κυρίως 
στις εφημερίδες του κέντρου, κάτι που έρχεται σε αντίθεση 
με την κοινή λογική. Είναι γνωστό ότι τα ποσά που διατίθε-
νται από κρατικές πηγές σε διαφημίσεις, χορηγίες και άλλες 
μεθόδους που συνεχώς επινοούνται προκειμένου να ενι-
σχύεται το αποτέλεσμα της διασύνδεσης με τις εκδοτικές ε-
πιχειρήσεις του κέντρου, είναι υπερμεγέθη και εκ διαμέτρου 
αναντίστοιχα με την οικονομική επιφάνεια των εφημερίδων 
της περιφέρειας. Και αυτό σε μια περίοδο όπου ο περιφε-
ρειακός τύπος παρά τις τεράστιες οικονομικές δυσκολίες 
που αντιμετωπίζει, ανταποκρίνεται επάξια στο ρόλο του, 
ενημερώνοντας υπεύθυνα τους πολίτες της περιφέρειας 
και ενισχύοντας και προβάλλοντας ουσιαστικά τα εθνικά, 
αναπτυξιακά και πολιτιστικά θέματα του τόπου . Η διασύν-
δεση των εκδοτικών επιχειρήσεων με το κράτος αποτελεί 
μια πολυδιάστατη πραγματικότητα, η οποία πολύ δύσκολα 
μπορεί να ανατραπεί, καθόσον αναβιώνει συνεχώς και 
μεταλλάσσεται διεισδύοντας με διάφορους τρόπους στον 
δημόσιο βίο. Το γεγονός ότι κατά καιρούς διατυπώνεται η 
πολιτική βούληση να ακυρωθεί αυτή η διασύνδεση, εκφρά-
ζει την πρόθεση η οποία όμως δεν επιβεβαιώνεται και στην 
πράξη. Η θεσμοθέτηση υποστήριξης του περιφερειακού 
τύπου μέσω των κρατικών καταχωρήσεων που σήμερα 
μονοπωλούνται από τα μεγάλα εκδοτικά συμφέροντα του 
κέντρου, προφανώς θα ήταν ένα πειστικό και ενθαρρυντικό 
πρώτο βήμα προς την σωστή κατεύθυνση. Η δε αποκατά-
σταση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων προβάλλει ως άμε-
ση αναγκαιότητα για την πολλαπλώς αναγκαία βιωσιμότητα 
του περιφερειακού τύπου.
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Το «Ωδείο Ναούσης» 
στηρίζει το Κοινωνικό 
Φαρμακείο του Δήμου 

Το Μουσικό Σωμα-
τείο «Ωδείο Ναούσης» 
προχωρά σε δράσεις 
κοινωνικής αλληλεγγύ-
ης μιας και ο Πολιτισμός 
δεν σταματά στις τέχνες 
και τα γράμματα. Σε 
πρώτη φάση εκδήλωσε 
έμπρακτα την αρωγή 
του στο Κοινωνικό Φαρ-
μακείο του Δήμου Νάου-
σας.

Την Τρίτη 2/11 τα 
μέλη της διοίκησης του 
σωματείου Ιωάννα Γου-
γούση και Αλέξανδρος 
Μπιλιούρης επισκέφτη-
καν το Κοινωνικό Φαρ-
μακείο. Αφού ενημερώθηκαν και εξήραν το έργο του, παρέδωσαν στην υπεύθυνη κα. Ελένη 
Καλαϊτζίδου δωρεά του «Ωδείου Ναούσης» σε φάρμακα, παραφάρμακα και υγειονομικό υ-
λικό. Τέλος, κάλεσαν συλλόγους και πολίτες να προβούν σε αντίστοιχες δράσεις κοινωνικής 
αλληλεγγύης μιας και οι ανάγκες - περιστάσεις το απαιτούν.

Το Κοινωνικό Φαρμακείο Νάουσας λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή, 08:00-16:00 στο 
Κτίριο Λόγγου - Τουρπάλη, Νάουσα, τηλέφωνο 2332029915 (Ελένη Καλαϊτζίδου)

Εθνικός συναγερμός!
Του Μάξιμου Χαρακόπουλου

Οι αριθμοί το φωνάζουν εδώ και καιρό! Τα στατιστικά στοι-
χεία για τη δημογραφική κατάσταση στην Ελλάδα επιδεινώνο-
νται ραγδαία, προκαλώντας, εύλογα, σοβαρό προβληματισμό 
για το ίδιο το μέλλον του ελληνισμού. Αν συνεχιστούν οι παρού-
σες τάσεις, το ελληνικό έθνος στα τέλη αυτού του αιώνα θα έχει 
συρρικνωθεί δραματικά. Την ίδια ώρα, στην ευρύτερη περιφέ-
ρειά μας, σε Ασία και Αφρική, οι ρυθμοί πληθυσμιακής αύξησης 
εξακολουθούν να είναι αλματώδεις.

Συγκεκριμένα, για το 2020 που έχουμε επίσημα στοιχεία 
από την ΕΛΣΤΑΤ η ψαλίδα θανάτων-γεννήσεων διευρύνθηκε 

ακόμη περισσότερο. Γεννήθηκαν 84.767 και έφυγαν από τη ζωή 131.084, δηλαδή μια δια-
φορά 46.317. Και αυτό έρχεται μετά από μια επίσης κακή χρονιά, που ήταν το 2019, όπου 
το χάσμα είχε ανέλθει στους 41.202. Και όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία για το τρέχον 
έτος αναμένονται τα ίδια και χειρότερα, λαμβάνοντας υπόψη και την αύξηση των θανάτων 
λόγω της πανδημίας. Συνολικά, την προηγούμενη 10ετία, οι θάνατοι ξεπέρασαν τις 
γεννήσεις κατά περίπου 273.000 άτομα -σαν λέμε αφανίσθηκε σχεδόν ολόκληρος ο 
πληθυσμός του νομού Λαρίσης (284.325 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή 2011)!

Την ίδια ώρα, συνεχίζει να αυξάνεται και ο μέσος όρος ηλικίας του πληθυσμού της 
χώρας, που γηράσκει επικίνδυνα, έχοντας άνω των 65 ετών το 22% του συνόλου της. 
Πρόσφατα η Eurostat ανέδειξε πανευρωπαϊκό πρωταθλητή γηρασμένου πληθυσμού την 
Ευρυτανία, με σχεδόν 80% των κατοίκων της άνω των 65 ετών. Για να καταλάβουμε το 
μέγεθος του προβλήματος να αναφέρουμε μόνον ότι το 1940, έτος ορόσημο στην ιστορία 
μας, οι γεννήσεις ήταν 179.500 και οι θάνατοι 93.830, δηλαδή ένα θετικό ισοζύγιο 85.670 
άνθρωποι. Ναι, τότε ήταν μια Ελλάδα φτωχή, με καθυστερημένες υποδομές, αλλά είχε 
εσωτερική δυναμική, ζωτικότητα και ελπίδα, που δίνουν πάντα τα νιάτα. Μπορούμε άραγε 
να το πούμε αυτό σήμερα; Πολύ δύσκολο, αν συνυπολογίσουμε τη μεγάλη φυγή νέων -το 
περίφημο brain drain- προς άγραν εργασίας στην αλλοδαπή, την αποφυγή της δημιουργίας 
οικογένειας και της απόκτησης παιδιών.

Όλες αυτές τις πλευρές του δημογραφικού προβλήματος, που συνιστά κατά την γνώμη 
μου το μείζον πρόβλημα της Ελλάδος, και επηρεάζει κάθε κοινωνική και οικονομική δραστη-
ριότητα, το ανέλυσε και το παρουσίασε η Διακομματική Επιτροπή της Βουλής για το Δημο-
γραφικό, όπου είχα την τιμή να εργαστώ ως Αντιπρόεδρος. Σχεδόν ομοφώνως καταλήξαμε 
σε σειρά μέτρων και κινήτρων για την αντιστροφή των μειωτικών τάσεων. Κορωνίδα όλων 
αυτών είναι, βεβαίως, η ενίσχυση παντοιοτρόπως των γεννήσεων. Ο δείκτης γονιμότητας 
σήμερα είναι κυριολεκτικά στον “πάτο” της ΕΕ, κοντά στο 1,40, όταν απαιτείται 2,1 για την 
διατήρηση του πληθυσμού στα ίδια επίπεδα. 

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αντιλαμβανόμενη το πρόβλημα, συγκρότησε ειδικό 
υφυπουργείο για την προώθηση των ζητημάτων της οικογένειας και της δημογραφικής ανά-
ταξης, ενώ έλαβε σειρά μέτρων που είχε προτείνει και η Επιτροπή μας. Αναφέρω ενδεικτικά 
το επίδομα γέννησης ύψους 2.000 ευρώ, τη μείωση του ΦΠΑ για βρεφικά είδη στο 13%, την 
αύξηση του αφορολόγητου κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί, το νέο πρόγραμμα “νταντάδες 
της γειτονιάς” για τη φύλαξη των παιδιών, τη δημιουργία 50.000 νέων θέσεων για βρέφη και 
νήπια σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, αλλά και την παράλληλη προώθηση της δημιουργίας 
150 νέων Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, τη στήριξη των μητέρων που είναι 
εκτός αγοράς εργασίας. Επιπλέον, με την ίδρυση επιχειρήσεων που σχετίζονται με τις νέες 
τεχνολογίες, επιδιώκεται -με ήδη πρώτα απτά αποτελέσματα- η επιστροφή νέων που είχαν 
φύγει στο εξωτερικό για εργασία. 

Όλα αυτά είναι μια καλή αρχή. Αλλά είναι μόνον η αρχή, γιατί το πρόβλημα, εδώ που 
φθάσαμε είναι τεράστιο, και απαιτείται εθνικός συναγερμός, μια γενική κινητοποίηση δυ-
νάμεων προς την κατεύθυνση της επίλυσής του. Χρειαζόμαστε δηλαδή να αναγάγουμε την 
δημογραφική μας αναγέννηση, μέσω των γεννήσεων, σε κεντρικό εθνικό στόχο.

Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να ενισχυθούν ιδιαιτέρως οι συμπολίτες μας, που κόντρα στο 
ρεύμα και στις επικρατούσες αντιλήψεις του ατομικισμού και της αποποίησης ευθυνών, επι-
λέγουν να κάνουν μεγάλες οικογένειες. Οι πολύτεκνες οικογένειες χρειάζονται την πολιτεία 
ως αρωγό στην τιτάνια προσπάθεια που καταβάλλουν να αναθρέψουν τα παιδιά τους. Ένα 
πρώτο ουσιαστικό βήμα θα μπορούσε να είναι η επαναφορά των επιδομάτων των πολυτέ-
κνων στα προ των μνημονιακών περικοπών επίπεδα, όπως και νομικές προβλέψεις για την 
παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας στους Δήμους για τη στήριξη πολυμελών οικογενειών.

Και η πολιτεία οφείλει να στηρίξει τους πολύτεκνους, γιατί η ίδια τους έχει περισσότερη 
ανάγκη, καθώς αποτελούν παράδειγμα προς μίμησιν, σύγχρονα πρότυπα αυταπάρνησης 
και προσφοράς. Η πολύχρονη ενασχόλησή μου με το δημογραφικό με έχει οδηγήσει στο 
συμπέρασμα ότι τελικά το κυριότερο που πρέπει να αλλάξει για να αναχαιτίσουμε την κα-
θοδική φορά των πληθυσμιακών μας δεδομένων, είναι η νοοτροπία μας, οι προτεραιότητές 
μας, οι αξίες μας. Και οι πολύτεκνοι προσφέρουν μέγιστη υπηρεσία προς αυτή την κατεύ-
θυνση.

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος είναι πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας
 Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής, βουλευτής Λαρίσης της 

Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργός.

Τα ασφαλιστικά δικαιώματα 
του Περιφερειακού Τύπου ως 

συνάρτηση για την βιωσιμότητά του 
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Όταν αγαπάς το ποδόσφαιρο
και τη δουλειά με τα παιδιά το μέλλον 

διαγράφεται δημιουργικό!!!
Τα γήπεδα είναι έτοιμα, οι προπονητές

στη θέση τους , δεν μένει μόνο οι μικροί αθλητές 
να γεμίσουν με χαμόγελο τους χώρους μας!

ΑκαδημίαΑΕΚΒέροιας.
Οι προπονήσεις θα πραγματοποιούνται

στα γήπεδα Λαζοχωρίου. 
Πληροφορίες:

ΚατικαριδηςΜάριος6973054709
ΓκουργκουταςΘεοφάνης6973667697

Oαστάθμητοςπαράγοντας
τουκορωνοϊούγιατηΝίκη
Κίνδυνος αναβολής του αγώνα

με την Βέροια

Από τη στιγμή που το πρωτάθλημα της Super 
League 2 συνεχίζεται κανονικά, η Νίκη 
Βόλου προχωρά βάσει προγράμματος και 

ετοιμάζεται για τον αγώνα του Σαββάτου με αντί-
παλο την ομάδα της Βέροιας στο Πανθεσσαλικό 
Στάδιο, το ερχόμενο Σάββατο στις 15:00. Ωστόσο 
αναγκαστικά βρέθηκε αντιμέτωπη με τον αστάθμη-
το παράγοντα του κορωνοϊού.
Ηκατάστασηπροχθέςείχεωςεξής:Τακρούσματαστους«κυα-

νόλευκους»παραμένουν τέσσερα,με ένανόμωςαπό τουςπαίκτες
πουνόσησαναρχικάναεξετάζεταικαιτοτεστναδίνειαρνητικόαπο-
τέλεσμα,ωστόσοτεστενόςακόμηπαίκτηβγήκεθετικό.Αυτόέχειως
αποτέλεσμαναείναιόλοισεεπιφυλακή,γιατίμέχρικαιτηντελευταία
στιγμήμπορείναχρειαστείτοπαιχνίδιν’αναβληθείσύμφωναμετα
όσαπροβλέπειτουγειονομικόπρωτόκολλο,εάνταενεργάκρούσμα-
ταξεπεράσουνταπέντε.

Ακόμηκαιτέσσεραβέβαιαναείναιτακρούσματα,ταπλάνατου
ΑλέκουΒοσνιάδη και τωνσυνεργατών τουδενδιαμορφώνονται με
τις καλύτερεςσυνθήκες, από τηστιγμήπου είναι δεδομένο ότι θα
υπάρξουναπουσίες.Τηνίδιαστιγμήοιέλεγχοιείναισυνεχείςκαιθα
ολοκληρωθούνκυριολεκτικάτηντελευταίαστιγμή.

Ανακοινώθηκαν από την 
ΚΕΔ οι διαιτητές των ανα-
μετρήσεων της 2ης αγωνι-

στικής της Super League 2.

ΤοΣαββατιάτικοεκτόςέδραςματςτηςΒΕ-
ΡΟΙΑΣμε τηΝίκηΒόλου, θα διευθύνει η κα
Αντωνίου από τηνΑχαΐα, με βοηθούς τους
κ.κ.ΣταΐκοκαιΚουκούμη(Καβάλας).

Αναλυτικά:
Super League 2 – 2η αγωνιστική
Κυριακή14/11–15:00
Βόρειοςόμιλος
Θεσπρωτός-Πιερικός
Διαιτητής:Μπούμπας(Ηπείρου)
Βοηθοί: Φραγκούλης (Πρέβεζας/Λευκά-

δας),Φαλτακάς(Γρεβενών)
4ος:Μπαΐλης(Πρέβεζας/Λευκάδας)

Καβάλα-ΑναγέννησηΚαρδίτσας (Σάββατο
13/11–15:00)

Διαιτητής:Αγγελάκης(Μακεδονίας)
Βοηθοί: Νταβέλας (Μακεδονίας),Μαλαν-

δρής(Χαλκιδικής)
4ος:Τσοπουλίδης(Ξάνθης)

ΑλμωπόςΑριδαίας-ΑπόλλωνΠόντου
Διαιτητής:Τσιοφλίκη(Λάρισας)
Βοηθοί:Μινούδης (Πιερίας), Καμπερίδης

(Καβάλας)
4ος:Τσιάρας(Καβαλάς)

Νίκη Βόλου-Βέροια (Σάββατο 13/11 
– 15:00)

Διαιτητής:Αντωνίου(Αχαΐας)
Βοηθοί:Σταΐκος,Κουκούμης(Καβάλας)
4ος:Ντάουλας(Δυτ.Αττικής)

ΟλυμπιακόςΒόλου-Ηρακλής
Διαιτητής:Βάτσιος(Δυτ.Αττικής)
Βοηθοί:Φίλος,Δελής(Βοιωτίας)
4ος:Λεωνίδας(Τρικάλων)

ΠΑΟΚΒ-Πανσερραϊκός (Σάββατο13/11–
15:00)

Διαιτητής:Τσετσιλάς(Γρεβενών)
Βοηθοί:Πραχάλης(Κοζάνης),Κουβαλάκης

(Δράμας)
4ος:Τακίδης(Κιλκίς)

ΑΟΤρίκαλα-ΟλυμπιακόςΒΑΝΑΒΟΛΗ
ΑΕΛ-ΑπόλλωνΛάρισας

Διαιτητής:Τσαγκαράκης(Χανίων)
Βοηθοί:Βεργέτης (Αργολίδας),Τυριακίδης

(Μακεδονίας)
4ος:Τσιμεντερίδης(Κοζάνης)

Νότιοςόμιλος
ΠαναθηναϊκόςΒ-ΑΕΚΒ
Διαιτητής:Γρατσάνης(Τρικάλων)
Βοηθοί: Παπαδόπουλος (Μακεδονίας),

Κολλιάκος(Αθηνών)
4ος:Κατοίκος(Αθηνών)

Καραϊσκάκης-Κηφισιά (Σάββατο 13/11 –
15:00)

Διαιτητής:Κουκουλάς(Λέσβου)
Βοηθοί:Οικονόμου(Αχαΐας),Δέτση(Αθηνών)
4ος:Βεργέτης(Αρκαδίας)

Εργοτέλης-Επισκοπή
Διαιτητής:Μπακογιάννης(Αθηνών)
Βοηθοί:Αραβίδης (Αθηνών), Οικονόμου

(Δυτ.Αττικής)
4ος:Πουλόπουλος(Πειραιώς)

ΑστέραςΒλαχιώτη-Ρόδος
Διαιτητής:Αλάμπεης(Αθηνών)

Βοηθοί: Καλλής (Ανατ.Αττικής), Κυρίος
(Αρκαδίας)

4ος:Νικολάου(Αθηνών)

Διαγόρας-Λεβαδειακός
Διαιτητής:Αναστασόπουλος(Χαλκιδικής)
Βοηθοί: Σπυρόπουλος (Ανατ.Αττικής),

Μποζατζίδης(Μακεδονίας)
4ος:Βουρνέλης(Μακεδονίας)

Χανιά-Ηρόδοτος
Διαιτητής:Μπαΐρακτάρης(Αθηνών)
Βοηθοί:Παγουρτζής(Πειραιώς),Δασκαλά-

κης(Ηρακλείου)
4ος:Κρασαγάκης(Ηρακλείου)

Ζάκυνθος-Αιγάλεω(Σάββατο13/11–15:00)
Διαιτητής:Τσαμούρης(Πειραιώς)
Βοηθοί:Πριόνας,Κωνστάντιος(Εύβοιας)
4ος:Μαχαίρας(Αθηνών)

ΟΦ Ιεράπετρας-Καλλιθέα (Σάββατο 13/11
–15:00)

Διαιτητής:Τσουκαλάς(Αθηνών)
Βοηθοί:Μαυραντωνάκης (Ηρακλείου),Νι-

δριώτης(Αθηνών)
4ος:Κουκουράκης(Χανίων)

SL2: Οι διαιτητές της 2ης αγωνιστικής. Σάββατο 3 μ.μ. Νίκη 
Βόλου - ΝΠΣ Βέροια διαιτητής η κ. Αντωνίου (Αχαΐας) 
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ΕΚΑΣΚΕΜ
Σπουδαία εκτός έδρας νίκη

του Άθλου Αλεξάνδρειας 57-69 
τον Σκυδραικό

Μίαακόμη νίκη η  τρίτησε ισάριθμαπαιχνίδιαπέτυχε ο Άθλος
Αλεξάνδρειας.Στοπλαίσιοτης3ηςαγωνιστικήςκέρδισεστηνΣκύδρα
τουΣκυδραϊκούμε57-69καιπαρέμεινεμόνοςπρώτοςστονβαθμο-
λογικούπίνακατουΒ’ομίλουτηςΑ’κατηγορίας.

ΔεύτεροςανέβηκεοΖαφειράκηςΝάουσαςπουκέρδισεστηΝάου-
σατονΑετόΚιλκίςμε78-69.Τέλος,οΓΑΣΑλεξάνδρειας έχασεστο
γήπεδότουαπότουςΠάνθηρεςμε58-68.

Τααποτελέσματα
Σκυδραϊκός–ΆθλοςΑλεξάνδρειας........................................ 57-69
ΖαφειράκηςΝάουσας–ΑετόςΚιλκίς....................................78-69
Αλεξάνδρεια–Πάνθηρες.......................................................58-68
Γουμένισσας–ΜέγαςΑλέξανδροςΓιαννιτσών......................64-59

Βαθμολογία
1)ΆθλοςΑλεξάνδρειας................................................................. 6
2)ΖαφειράκηςΝάουσας.............................................................. 5
3)Πάνθηρες................................................................................ 5
4)ΑετόςΚιλκίς............................................................................. 4
5)ΓΑΣΑλεξάνδρεια..................................................................... 4
6)Γουμένισσας............................................................................ 4
7)Σκυδραϊκός.............................................................................. 3
8Μ.ΑλέξανδροςΓιαν................................................................... 3
9)ΑΚΕΠιερίας............................................................................. 2

Ηεπόμενηαγωνιστική
ΑετόςΚιλκίς–Σκυδραϊκός
ΆθλοςΑλεξάνδρειας–ΑΚΕΠιερίας
Πάνθηρες–ΖαφειράκηςΝάουσας
ΜέγαςΑλέξανδροςΓιαννιτσών–Αλεξάνδρεια

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα τωνπρω-
ταθλημάτων χάντμπολ και οι διαιτητές των
αγώνων.

Αναλυτικά:
Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2021
HandballPremier(7ηαγωνιστική)
Μανός Λοίζος 16:30, Άρης Νικαίας

OlympicDiagnostic-ΑΕΚ
(Φωκίτης-Μπράμου,Ανταλής)

Κραχτίδης 18:00, BiancoMonteΔράμα
1986-ΦίλιπποςΒέροιας

(Τζαφερόπουλος-Μπέτμαν,Κατσίκης)

Σπίτι τουΧάντμπολ 18:00,ΠΑΟΚ-ΑΕΣΧ
Πυλαίας

(Πατιός-Τσιάνας,Μεϊμαρίδης)

ΝέαΚίος 18:00,ΔιομήδηςΆργους-ΑΣΕ
Δούκα

(Παπαματθαίου-Χρηστίδη,Νικολίτσας)

Σαλαμίνας 18:30, HCΣαλαμίνα- Ιωνικός
ΝΦAffidea

(Κινατζίδης-Φωτακίδης,Μίγκας)

Α2Ανδρών(4ηαγωνιστική)
ΧΑΝΘ18:00,ΧΑΝΘ-ΑΟΚοζάνης
(Βαγγελτζίκης-Τορνικίδης)

Κατερίνης 18:00,ΑρχέλαοςΚατερίνης-Α-
λέξανδροςΑξιούπολης

(Λινάρδος-Νικολαϊδης)

Βύρωνα18:00,Αθηναϊκός-Πανιώνιος
(Δρακόπουλος-Γερουλάνος)

Λουτρακίου18:00,Ποσειδών-ΟΦΝΙωνίας
(Μερτινιάν-Γιακαλής)

Πάτρας18:00,ΑκαδημίαΠάτρας- ΓΣΠα-
πασιδέρης

(Αβράμης-Χρόνης)

Πανελληνίου 18:30, Πανελλήνιος ΓΣ-Η-
λυσιακός

(Χαραλαμπίδης-Ψύλλος)

Βριλησσίων20:00,ΕΣΝΒριλησσίων-Δόξα
Βύρωνα

(Σκλαβενίτης-Βήτας,Αντωνόπουλος)

Β΄Ανδρών(1ηαγωνιστική)
Κέρκυρας16:00,Κερκυραϊκός-Αρίων
(Πήτας-Αγγελίδης)

Σερρών19:00,Πανσερραϊκός-ΓΕΔράμας
(Γκόγκας-Σαχίνογλου)

Σπίτι τουΧάντμπολ20:00,Πανόραμα-Ά-
ρηςΘ.

(Στεφανίδης-Παλαμιώτης)

Α1Γυναικών(6ηαγωνιστική)
Προσοτσάνης 15:00,ΑΟΠροσοτσάνης-

ΠΑΟΚMateco
(Τζαφερόπουλος- Παρασκευούδης, Κα-

τσίκης)

Κοζάνης18:00,ΕθνικόςΚοζάνης-Αναγέν-
νησηΆρτας

(Γράψας-Κυριακού)

Α2Γυναικών(1ηαγωνιστική)
ΔΑΚΑμυνταίου18:00,ΕλπίδεςΑμυνταίου-

ΟρφέαςΚατερίνης
(Θεοδοσίου-Παπούλιας)

Φιλίππειο 18:00,ΦίλιπποςΒέροιας- Ζα-
φειράκης

(Μαυρίδης-Λάσκαρης)

Πάτρας20:00,ΑκαδημίαΠάτρας-Πολυνί-
κηςΝαυπλίου

(Αβράμης-Χρόνης)

Κερατσινίου21:30,ΟλυμπιακόςΚ.-ΆρηςΝ.
(Ζήσης-Μυλωνάς)

Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2021
Α2Ανδρών(4ηαγωνιστική)
Αλεξανδρούπολης15:00,Κύκλωπες- ΓΑΣ

Κιλκίς
(Μπέτμαν-Ουζούνης)

Προσοτσάνης 17:00,ΑΟΠροσοτσάνης-
ΑσπίδαΞάνθης

(Σαπανίδης-Ηλιάδης)

ΔΑΚΝαυπλίου19:30,ΠολυνίκηςΝαυπλί-

ου-ΛεωνίδαςΑγ.Αναργύρων
(Μερτινιάν-Φωκίτης)

Β΄Ανδρών(1ηαγωνιστική)
Βόλου12:00,ΑγριάΒόλου-Κένταυρος
(Βελάνη-Καποτάς)

Μετς14:30,ΠήγασοςΚυψέλης-Δίας
(Γερουλάνος-Λεφάκης)

Καστοριάς 18:00,ΑΟΑΚαστοριάς-Άρτα
Handball2015

(Πήτας-Αγγελίδης)

Κερατσινίου 18:30, Ολυμπιακός Κ.-ΑΟ
Πολιτείας

(Σπηλιωτάκος-Λεφάκης)

Σπίτι τουΧάντμπολ20:00,Μακεδών-Πό-
ντιοιΚιλκίς

(Παπούλιας-Παλαμιώτης)

Α1Γυναικών(6ηαγωνιστική)
ΔΓΒύρωνα 17:00,Αθηναϊκός-ΟΦΝ Ιω-

νίας
(Καρυδάκης-Γιακαλής,Μίγκας)

ΜάνοςΛοίζος18:30,ΑΟΑΟΔΚορυδαλλού-
ΓΑΣΚαματερού

(Χαραλαμπίδης-Ζήσης,Αντωνόπουλος)

Α2Γυναικών(1ηαγωνιστική)
Καματερού 14:15,ΛεωνίδαςΑγ.Αναργύ-

ρων-ΔόξαΒύρωνα
(Βήτας-Δαμασκός)

ΣπίτιτουΧάντμπολ16:00,ΆρηςΘ.-Βορέ-
αςΑλεξ/πολης

(Παλαμιώτης-Εφραιμίδης)

Καστοριάς16:00,ΑΟΑΚαστοριάς-ΑΟΙω-
αννίνων

(Πήτας-Αγγελίδης)

Σταυρούπολης 17:00,ΑπόλλωνΣταυρού-
πολης-ΟρφέαςΣουρωτής

(Γκόγκας-Σαχίνογλου)

Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021
HandballPremier(7ηαγωνιστική)
ΔΑΚΝάουσας 18:00, Ζαφειράκης-Αερω-

πός

Α1Γυναικών(5ηαγωνιστική)
Σπίτι του χάντμπολ,ΑΕΣΧΠυλαίας-ΑΟ

Προσοτσάνης

Τοπρόγραμμακαιοιδιαιτητές
τωνπρωταθλημάτωνχάντμπολ

Τηνήτταμε64-91γνώρισεαπό τονΑΓΣ
Ιωαννίνων ο ΓΑΣΜελίκης  και παρέμεινε
στην τελευταία θέση της βαθμολογίας.  Η
ομάδα  τηςΜελίκης δεν μπόρεσε να ακο-
λουθήσειτονρυθμότουαντιπάλουκαιέχασε
τηνεπαφήμετοσκοραπότοπρώτοκιόλας
ημίχρονο.

ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ:15-16,23-45,45-67,64-91
Διαιτητές: Ευφραιμίδης-Χατζημπαλί-

δης-Χρυσάφης
ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ (Ασλανίδης): Ντόβας,

Μπαρζού16(3),Μωϋσίδης7(1),Καλογερά-
τος 10 (1),Κυριάκου5,Τζιοβάρας,Ματρά-
κας,Μανούσος16 (1),Εσέρπογλου,Πεϊμα-
νίδης8(2),Αλευρίδης,Ρογγότης2

ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Τσουκανέλης): Νικο-
λόπουλος33(8),Γυφτάκης17(1),Μπαζάκας
10,Κάννης15(3),Βαγγέλης2,Ιωαννίδης,Α-
ντωνίου,Παππάς,Μητρόπουλος,Ψάλτου14.

Τααποτελέσματατης4ηςαγωνιστικής:
ΔόξαΛ–ΑίολοςΓόμ79-67(65-65κ.α.)
ΤιτάνεςΠαλ–ΈσπεροςΛαμ......70-64
ΑναγέννησηΚ.–ΟλυμπιακόςΒ..53-49
ΕρμήςΣχημ–ΝίκηΒ.................84-71
ΙωάννιναΣΚ–ΠρωτέαςΓρ........ 66-60
Μελίκη–ΑΓΣΙωαννίνων............ 64-91
Ρεπό:ΊκαροιΤρ.

Βαθμολογία
1)ΕΡΜΗΣΣχηματαρίου.................... 8
2)ΙΚΑΡΟΙΤρικάλων.......................... 6
3)ΝΙΚΗΒόλου................................... 6
4)ΙΩΑΝΝΙΝΑΣΚ................................ 6
5)ΔΟΞΑΛευκάδας............................ 6
6)ΤΙΤΑΝΕΣΠαλαμά.......................... 6
7)ΑΝΑΓ.Καρδίτσας........................... 6
8)ΑΙΟΛΟΣΤρικάλων......................... 5
9)ΕΣΠΕΡΟΣΛαμίας......................... 5
10)ΑΓΣΙωαννίνων............................ 5

11)ΠΡΩΤΕΑΣΓρεβενών................... 5
12)ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΒΟΛΟΥ............... 4
13)ΓΑΣΜελίκης................................ 4
Ηεπόμενηαγωνιστική(5η,14/11):

ΙκαροιΤρ.–ΔόξαΛευκάδας
ΑίολοςΤρικάλων–ΤιτάνεςΠαλαμά
ΈσπεροςΛαμίας–ΑναγέννησηΚαρδ.
ΟλυμπιακόςΒ.–ΕρμήςΣχημ.
ΝίκηΒ.–ΙωάννιναΣΚ
ΠρωτέαςΓρ.–Μελίκη
Ρεπό:ΑΓΣΙωαννίνων

Β’Εθνικήμπάσκετ
Νέα ήττα εντός του ΓΑΣ Μελίκης 64-91 από ΑΓΣ Ιωαννίνων
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Νοέμβριος 2021

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημα

από08-11-2021 

μέχρι 14-11-2021 

θαείναιτοεξής:

Αυτόματοςτηλεφω-

νητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Παρασκευή 12-11-2021

1 3 : 3 0 - 1 7 : 3 0

ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΔΗΜ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ  ΠΑ-
ΠΑΓΟΥ -ΔΙΠΛΑΣΤΟ
ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
23310-23200

2 1 : 0 0 - 0 8 : 0 0
ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣΓΕΩΡ-
ΓΙΟΣ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ
20 - ΚΤΕΛ 23310-
27355

Φαρμακεία

ΓράφειοΝίκοςΤσιαμούρας

Η ορειβατική τους 
περιπέτεια ξεκί-
νησε από τα 

Καλύβια Ελασσόνας 
με τετρακίνητα οχή-
ματα 4Χ4. Διασχίζουν 
εντυπωσιακές αλπικές 
πλαγιές, ενώ σε μερικά 
σημεία η κλίση είναι 
τόσο μεγάλη που αισθά-
νονται ότι ΄΄πετάνε΄΄.

Άγρια άλογα, γεράκια ,αετοί
τουςσυντροφεύουνμέχριναφτά-
σουν στο καταφύγιο Χρηστάκη
μετά από μια διαδρομή 22 χιλιο-
μέτρων στην καρδιά του βουνού
.Ο χωματόδρομος τελείωσε, βρί-
σκονται στο καταφύγιοΧρηστάκη
6φίλοιορειβάτεςαπότηνΒέροια,
σευψόμετροπερίπου2.400μ.

Κατά την διάρκεια της διαδρο-
μής στην αλπική ζώνη απολαμ-
βάνουν το εντυπωσιακό τοπίο και
σήμερα είναι τυχεροί, συναντούν
τοπροστατευμένοΑγριόγιδο του

Ολύμπου.
Στο καταφύγιοΧρηστάκηαφή-

νουν τα οχήματα τους και συνε-
χίζουν με τα πόδια.Ακολουθούν
το διεθνέςμονοπάτιΕ4που τους
οδηγεί στο διάσελο του Σκολιού
στα2830μέτρα.

Στο σημείο αυτό, θα θαυμά-

σουν την εκπληκτικήθέα τηςπα-
γετωνικής λεκάνηςΜεγάλαΚαζά-
νια και των άλλων κορυφών του
Ολύμπου, με την ψηλότερη τον
Μύτικα(2918μ).

Μετά από μια πορεία συνε-
χούς ανάβασης σε αλπικό τοπίο
έφθασανστην δεύτερηψηλότερη

κορυφή τουΟλύμπου, το Σκολιό
(2912μ.).

ΣυνεχίζουνγιατηνκορυφήΆγι-
οςΑντώνιος(2815μ.).

Τώρα απολαμβάνουν την μο-
ναδικότητατηςκορυφής...

2οΚύπελλοθερινού
Διάθλουμετρέξιμο
(όπλαLaser)Αλσος
Αγ,ΝικολάουΝάουσας

Με τη συμμετοχή 6 συλλόγων και περίπου 
70 αθλητών πραγματοποιήθηκαν την 
Κυριακή στον Άγιο Νικόλαο για πρώτη 

φορά αγώνες διάθλου (σκοποβολή, τρέξιμο μέσα 
στο άλσος). Πρόκειται για το 2ο Κύπελλο Θερι-
νού Διάθλου, τη διοργάνωση του οποίου έκανε 
με άψογο τρόπο ο ΕΟΣ Νάουσας σε συνεργασία 
με τον δήμο.

ΟιαγώνεςείχαντρέξιμοκαισκοποβολήμεόπλαLaser.Συμμε-
τείχανκατηγορίεςπαίδων-κορασίδωνκαιπαμπαίδωνπαγκορασί-
δων.

Με τους Ορειβάτες Βέροιας
στην κορυφή «Σκολιό»

Τοπρόγραμμα,οιδιαιτητές,καιηTVτων
επαναληπτικών αγώνων τηςΑ΄φάσης στο
LeagueCupΝίκοςΣαμαράς2021-22:

Η ομάδα του Φιλίππου θα παίξει στην
ΑθήναμετονΜίλωνααπότονοποίοστονα’
αγώναστηνΒέροιαέχασεμε0-3.

LeagueCup«ΝίκοςΣαμαράς»2021-22
Α΄φάση-Βαγώνας
Παρασκευή12Νοεμβρίου2021
Κροίσος Πέρσης, Νέα Σμύρνη 19:15

(ΕΡΤ-3):Α.Ο.Ν.Σ.Μίλων -Α.Π.Σ.Φίλιππος
Βέροιας

Διαιτητές:Γεροθόδωρος,ΜουλάΛ.Παρα-
τηρητές:Πέρρος.Επόπτες:Παπαγιαννόπου-
λος,Κατσιάρας,Γραμματεία:Καλιγέρη.

Σάββατο13Νοεμβρίου2021
Ερμούπολη18:00 (LiveStreamingESAP

TV):Α.Ο.ΦοίνικαςΟΝΕΧ-Α.Ο.Π.Κηφισιάς
Διαιτητές: Κουτσούλας, Βελώνης. Παρα-

τηρητές: Γεωργόπουλος. Επόπτες:Μπαρ-
μπούνης,Παπαδημητρίου, Γραμματεία:Θεο-
δωρίδου.

Κυριακή14Νοεμβρίου2021
PAOKSportsArena 18:00 (ΕΡΤSports):

Π.Α.Ο.Κ.-ΟλυμπιακόςΣ.Φ.Π.
Διαιτητές: Παπαδογούλας, Γεωργιάδης

Εμ.Παρατηρητές:Καραμπαλάσης.Επόπτες:

Σταυρίδης,Λούμσι,Γραμματεία:Κουμπλή.

Τρίτη16Νοεμβρίου2021
Αγίου Θωμά, Μαρούσι 15:45 (Live

Streaming):Παναθηναϊκός-Ο.Φ.Η.
Διαιτητές: Γεράνιος,Φραγκάκης.Παρατη-

ρητές:Ιορδανίδης.Επόπτες:Μαλλιάρα,Ιωάν-
νου,Γραμματεία:Καρατζογλίδου

League Cup Νίκος Σαμαράς
Πρόγραμμα,διαιτητές,TVτωνΒ΄αγώνωντηςΑ΄φάσης

Ο πρόεδρος της Super 
League, Γιώργος Μπο-
ροβήλος, αναφέρθηκε 
στα τηλεοπτικά της 
Super League 2, τονί-
ζοντας την αισιοδοξία 
του ότι θα βρεθεί τελικά 
λύση.

Απαντώνταςσεσχετικήερώτη-
ση δημοσιογράφων, οπρόεδρος
τηςSuper League ΓιώργοςΜπο-
ροβήλοςείπετοεξής:

«Eίναι απολύτωςθεμιτό και δί-
καιοτοαίτηματηςSuperLeague2
ναδιασφαλίσει έναβιώσιμο τηλεο-
πτικόσυμβόλαιο γιαόλες τιςομά-

δεςτης,φυσικάυπότηνπροϋπόθε-
σητηςαπόλυτηςδιαφάνειαςσεόλη
τηνδιαδικασία.Ηεξασφάλισηενός
αξιοπρεπούς τηλεοπτικούσυμβο-
λαίου για τηSuper League2, θα
δώσειστιςομάδες έναοικονομικό
έρεισμαπουθατιςβοηθήσειναα-
νταπεξέλθουνστιςαπαιτήσεις του
πρωταθλήματος, ενώπαράλληλα
καιοιφίλαθλοιθαμπορούνναπα-
ρακολουθήσουν τις αναμετρήσεις
απότιςτηλεοράσειςτους.

Ευελπιστώπως με αμοιβαίες
υποχωρήσεις και μέσααπόανοι-
χτό διάλογο με τους αρμόδιους
φορείς,ηSuperLeague2θαπε-
τύχειτοστόχοτηςεξεύρεσηςτηλε-
οπτικήςστέγης».

Στο πλευρό της SL2 ο Γιώργος Μποροβήλος
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Την  πρόταση για την αναγκαιότητα δη-
μιουργίας ενός οργανωμένου Αποθετηρίου 
Μελετών, επαναφέρει με επιστολή του ο Πρό-
εδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Γιώργος Τσακούμης 
προς  τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη και με αποδέκτες 
επίσης τους Υπουργούς Εσωτερικών κ. Μαυ-
ρουδή Βορίδη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
κ. Κυριάκο Πιερρακάκη.

Το Αποθετήριο, θα περιλαμβάνει το σύ-
νολο των μελετών, ερευνών, και άλλων στοι-
χείων με το πλήρες περιεχόμενό τους, που 
έχουν εκπονηθεί από δημόσιους φορείς (Κυ-
βέρνηση, Υπουργεία, Περιφέρειες, Δήμους, Ν-
ΠΔΔ, ΕΕ που αφορούν στην Ελλάδα κ.λ.π.) ή 
ιδιωτικούς φορείς κατόπιν ανάθεσης από τους 
δημόσιους φορείς και ΝΠΔΔ με την ταυτόχρο-
νη δημιουργία κατάλληλου πληροφοριακού 
συστήματος που θα διευκολύνει το χρήστη. 

Η επαναφορά της πρότασης (περιλαμ-
βάνεται και στο υπόμνημα του ΤΕΕ/ΤΚΜ για 
θέματα της επιχειρηματικότητας και της ανά-
πτυξης που κατατέθηκε στο πλαίσιο της 86ης 
ΔΕΘ στην κυβέρνηση) γίνεται με αφορμή την 

πρόσφατη τηλεδιάσκεψη της ΜΕ Ανταγωνιστι-
κότητας-Επιχειρηματικότητας-Καινοτομίας του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ, στην οποία συμμετείχε ο Υπουρ-
γός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γε-
ωργιάδης, ο οποίος  εκδήλωσε το ενδιαφέρον 
του για το θέμα. 

Οι περισσότερες μελέτες και έρευνες, χρη-
ματοδοτούνται στο πλαίσιο των εκάστοτε Επι-
χειρησιακών Προγραμμάτων των ΚΠΣ, ΕΣΠΑ, 
του ΠΔΕ αλλά και των προϋπολογισμών των 
Υπουργείων ενώ επίσης πληθώρα μελετών 
βρίσκεται διασκορπισμένη σε διάφορες ιστο-
σελίδες Υπουργείων και Φορέων, ενώ σε πολ-
λές περιπτώσεις δε δημοσιεύονται.

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ θεωρεί ότι με τον τρόπο αυτό 
θα  δημιουργηθεί μία Εθνική Βάση Αναπτυ-
ξιακών Μελετών, ενώ θα μειωθεί σημαντικά 
το έλλειμμα που παρουσιάζεται στον τομέα 
πρόσβασης των πολιτών σε  ανοικτά δεδο-
μένα. Επίσης, θα αποφεύγεται το φαινόμενο 
να ανατίθενται μελέτες με το ίδιο ακριβώς 
περιεχόμενο από διαφορετικούς φορείς χωρίς 
να υπάρχει εκ των προτέρων μεταξύ τους 
συνεννόηση.

Πρόταση του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τη 
δημιουργία Αποθετηρίου 

Μελετών Επιχειρηματικότητας

Την Δευτέρα 15 Νοεμβρίου
Συνεδριάζει το Δημοτικό 

Συμβούλιο Βέροιας, 
διά ζώσης στο Δημαρχείο 

και με τηλεδιάσκεψη
Τακτική  συνεδρίαση 

του Δημοτικού Συμβουλί-
ου Βέροιας θα γίνει: διά 
ζώσης στο Δημαρχείο, 
στην αίθουσα συνεδριάσε-
ων,  και με τηλεδιάσκεψη 
(με χρήση της τεχνολογί-
ας του e-presence (www.
epresence.gov.gr), την 
Δευτέρα  15-11-2021 στις 
18:00, με θέματα ημερήσι-
ας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο : Ορισμός με-
λών Δ/κού Συμβουλίου του 
Δημοτικού Ιδρύματος με 
την επωνυμία «Δημοτικός 
Βρεφονηπιακός Σταθμός 
«Θεανώ Ζωγιοπούλου».

ΘΕΜΑ 2ο : Επί εισήγη-
σης Οικονομικής Επιτρο-
πής για την αναπροσαρμο-
γή ή μη του α) ημερήσιου 
τέλους συμμετοχής στις λαϊκές αγορές του Δήμου και β)  
τέλους χρήσης στην Κυριακάτικη Αγορά της Κοινότητας 
Ριζωμάτων. 

ΘΕΜΑ 3ο : Επί εισήγησης Οικονομικής Επιτροπής για 
την αναπροσαρμογή ή μη των τελών καθαριότητας & φω-
τισμού. 

ΘΕΜΑ 4ο : Επί εισήγησης Οικονομικής Επιτροπής για 
την αναπροσαρμογή ή μη των τελών χρήσης πεζοδρομί-
ων-κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π.

ΘΕΜΑ 5ο : Επί εισήγησης Οικονομικής Επιτροπής για 
την αναπροσαρμογή ή μη των τελών άρδευσης.

ΘΕΜΑ 6ο : Επί εισήγησης Οικονομικής Επιτροπής για 
την αναπροσαρμογή ή μη των τελών διαφήμισης.

ΘΕΜΑ 7ο : Επί εισήγησης Οικονομικής Επιτροπής για 
την αναπροσαρμογή ή μη των τελών στάθμευσης και του 
τέλους εισόδου οχημάτων στο πεζοδρομημένο εμπορικό 
κέντρο. 

ΘΕΜΑ 8ο : Επί εισήγησης Οικονομικής Επιτροπής για 
την αναπροσαρμογή ή μη του δικαιώματος βοσκής. 

ΘΕΜΑ 9ο : Επί εισήγησης Οικονομικής Επιτροπής για 
την αναπροσαρμογή ή μη του τέλους Τέλεσης Πολιτικών 
Γάμων.

ΘΕΜΑ 10ο : Επί εισήγησης Οικονομικής Επιτροπής 
για την αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή φόρου φω-
τιζόμενης επιφάνειας.

ΘΕΜΑ 11ο : Επί εισήγησης Οικονομικής Επιτροπής 
για την αναπροσαρμογή ή μη του τέλους αυθαίρετης χρή-
σης δημοτικών εκτάσεων.

ΘΕΜΑ 12ο : Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρ-
φωση (10η) προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμμα-
τος Δήμου Βέροιας, έτους 2021.

ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση ή μη οριστικής ανταλλαγής οικο-
πέδου στο ΟΤ 349 με οικόπεδα ιδιοκτησίας Δήμου Βέροι-
ας.

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση ή μη απευθείας εκμίσθωσης του 
δικαιώματος εκμετάλλευσης δημοτικών δασών και δασι-
κών εκτάσεων

ΘΕΜΑ 15ο :  Έγκριση ή μη παραλαβής της τελικής 
φάσης της πολεοδομικής μελέτης στην Π.Ε 2 του Γ.Π.Σ 
(οδός Δημοσθένους)

ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση ή μη έκδοσης νέας ανακοίνωσης 
για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση 
του Παραρτήματος ΡΟΜΑ της Δομής «Κέντρο Κοινότητας 
Δήμου Βέροιας»

ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση ή μη τροποποίησης-συμπλήρω-
σης της υπ’ αριθ. 588/2016 απόφασης του Δ.Σ., περί επι-
κύρωσης του Μητρώου Εθελοντών Κοινωνικής Πολιτικής 
Δήμου Βέροιας.

ΘΕΜΑ 18ο : Ορισμός μελών επιτροπής παραλα-
βής φυσικού εδάφους του έργου «Βιοκλιματικό-πολιτιστι-
κό δίκτυο διαδρομών στην παλιά πόλη της Βέροιας»

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. με φυσική παρουσία παρευ-
ρίσκονται δημοτικοί σύμβουλοι που είναι πλήρως εμβο-
λιασμένοι ή νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, οι οποίοι 
οφείλουν να επιδεικνύουν τα σχετικά πιστοποιητικά στον 
Πρόεδρο του Δ.Σ. πριν την έναρξη της συνεδρίασης, τη-
ρουμένων των υγειονομικών μέτρων (απόσταση ενάμισι 
μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία ενός 
ατόμου ανά πέντε τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού).

Με τηλεδιάσκεψη (με χρήση της τεχνολογίας του e-
presence (www.epresence.gov.gr) συμμετέχουν οι αιρετοί 
που δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις φυσικής 
παρουσίας ή δεν επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία 
στον χώρο της συνεδρίασης, εκπρόσωποι φορέων,  πολί-
τες και εκπρόσωποι των Μ.Μ.Ε. 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι οφείλουν να ενημερώσουν τον 
Πρόεδρο του Δ.Σ. μέχρι την Παρασκευή 12/11/2021 και 
ώρα 13:00 για τον τρόπο συμμετοχής τους στη συνεδρί-
αση του Δ.Σ.

Εκπρόσωποι φορέων, πολίτες κι εκπρόσωποι 
Μ.Μ.Ε. δύνανται να συμμετέχουν στη συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη κατόπιν επι-
κοινωνίας με τη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου 
(τηλ. 2331350529, 2331350597), μέχρι την Παρασκευή 
12/11/2021.

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για όλους 
τους πολίτες θα μεταδοθεί διαδικτυακά από το επίσημο 
κανάλι του Δήμου Βέροιας στο youtube (https://www.
youtube.com/channel/UCzMw_dKHDI9RbdOfhTxiO4w)

Έναρξη Εργαστηρίων Θεάτρου από το 
Μουσικό Σωματείο «Ωδείο Ναούσης»

Το Μουσικό Σωματείο «Ωδείο Ναούσης» σας καλεί στην έναρξη και αγιασμό των Εργαστηρί-
ων Θεάτρου που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13/11 και ώρα  5 μ.μ. στον 1ο όροφο του ΚΑ-
ΠΗ Νάουσας. Τα Εργαστήρια Θεάτρου είναι μια δράση του «Ωδείου Ναούσης» η οποία εορτάζει 
τα 70 χρόνια από την ίδρυσή του και εκπληρώνει την επιθυμία των ιδρυτών του σωματείου για 
ύπαρξη «τμήματος και σχολής δραματικής τέχνης και απαγγελίας».

Τα εργαστήρια θεάτρου απευθύνονται σε εφήβους και ενήλικες, που νιώθουν την ανάγκη 
να εκφραστούν μέσα από το θέατρο. Που νιώθουν την ανάγκη να γίνουν οι ίδιοι δημιουργοί, 
σκηνοθέτες και ηθοποιοί στο δικό τους θεατρικό κόσμο. Συνοπτικά το πρόγραμμα σπουδών 
περιλαμβάνει:

- Σταδιακή χρήση όλων των εκφραστικών μέσων (σώμα, φωνή, σχέση με το χώρο).
- Μέσα από τις ασκήσεις οι συμμετέχοντες εντοπίζουν τις βασικές θεατρικές έννοιες. Αυτο-

σχεδιάζουν και πειραματίζονται.
- Γίνεται γνωριμία με την έννοια «ηθοποιός» και τη θεατρική πράξη δουλεύοντας το έργο της 

παράστασης που θα δώσουν στο τέλος της χρονιάς.
Στόχος, η ανάπτυξη της θεατρικής συνείδησης καθώς και της ενσυναίσθησης.

Τη διδασκαλία στα Εργαστήρια Θεάτρου αναλαμβάνει ο καταξιωμένος σκηνοθέτης και θεα-
τρολόγος Κώστας Αποστολίδης.

Στον κύκλο του ‘21 - ‘22 θα λειτουργήσουν τα εργαστήρια:
- Εφηβικό Α’ (11 - 15 ετών) κάθε Σάββατο 9:00 - 12:00
- Εφηβικό Β’ (16 - 20 ετών) κάθε Σάββατο 13:00 - 16:00
- Ενηλίκων (20+ ετών) κάθε Σάββατο 17:00 - 20:00
Αναλόγως της συμμετοχής είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο δημιουργίας επιπλέον εργαστηρίων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν προεγγραφή στον σύνδεσμο http://bit.ly/naoussa-
theater ή στο τηλέφωνο 2332028547 (Καθημερινά 10:00 - 13:00 & 17:00 - 20:00 και Σάββατα 
8:00 - 16:00)

Ευχαριστήριο του «Έρασμου»
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» ευ-

χαριστεί θερμά τις κ.κ. Φωστηροπούλου Γεωργία, Μαυρίδου Κατερίνα και Ασλανίδου 
Μαρία για τη δωρεά ποσού 300€ (100€ έκαστη) προς ενίσχυση των δράσεων της 
δομής. 

Κάθε ευγενική χορηγία ή δωρεά κοινωνικής αναφοράς από εθελοντές ή άλλους 
συμπολίτες μας, συμβάλλει στην αναβάθμιση του μέσου όρου της ποιότητας ζωής 
των ευάλωτων ανθρώπων που συνδράμουμε, στη μείωση των όποιων ανισοτήτων και 

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

Με τιμή για το ΔΣ 
Η Πρόεδρος

Γεωργία Φωστηροπούλου
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διόρο-
φο διαμέρισμα, 1ος
και 2οςόροφοςμε ε-
σωτερικη σκάλα, 170
τ .μ. ,  40 τ .μ.  βερά-
ντες, περιοχή παλαι-
ού Νοσοκομείου, δι-
αμπερές, θέα, ντου-
λάπες εντοιχισμένες.
Τ ι μ ή  δ ι α π ρ α γ μ α -
τεύσιμη. Τηλ.: 6973
227521.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  διαμέ-

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
ΓραφείοΔημάρχου: 2331350505
ΑντιδήμαρχοςΑνάπτυξηςκαιΟικονομικών: 2331350632
ΤμήμαΚαθαριότητας-Ανακυκλώσιμωνυλικών

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

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο: 2332350300
Fax: 2332024260
ΚΕΠ: 2332350000,2332350011,
2332350015,2332350016

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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.
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ρισμα 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  ο ικόπεδο
700 τ.μ. στην Αγ. Βαρ-

βάρασεπλαγιά, με θέα
τον  Αλ ιάκμονα ,  σ την
πλα τ ε ί α  του  χωρ ιού .
Πληρ.Τηλ.6981058526.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός χέρ-
σος 11.000 τ.μ. στονΆ-
γιο Γεώργιο, θέση «ΣΥ-
ΚΙΕΣ» τιμή 15.000 ευ-
ρώ. Τηλ.: 6945 122583,
Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κεντρ ικό
Μεσιτικό γραφείο στη Βέ-
ροια. Πληρ. τηλ.: 23310
63283,  ώρες 08.00 -
10.00.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΓΚΑΡΑΖ
ΓΚΑΡΑΖ-ΑΠΟΘΗΚΗ

24 τ.μ., Καλλιθέα, Μιλτι-
άδου 20,πόρτα με μηχα-

νισμό, ρεύμα, βαμμένο.
Τιμή ενοικίου 50 ευρώ.
Τηλ.:6947073926.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 52 ενοικι-
άζεται  γκαρσονιέρα, 1ος
όροφος, σε πολύ καλή
κατάσταση. Πληρ. τηλ.:
2331024817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ENOIKIAZONTAI Γρα-
φεία 61, 37 και 30
τ .μ .  ανακαιν ισμένα
στο κέντρο της πό-
λεως,  κα ι  ολόκλη-
ρος όροφος 240 τ.μ.
Τηλ. 6949087741 ή
6993375249.

ΕΝΟ ΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι ,
Μητροπόλεως 35, χώ-
ρος90τ.μ.περίπου,με
3 χώρους και κουζινα,
W.C., για επαγγελμα-
τική χρήση ή για δια-
μέρισμα, 3ος όρ.Τηλ.:
6932 471705& 23310
21100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλλη-
λος λογιστηρίου.Απο-
στολήβιογραφικώνστο
e-mail: regivanelle@
gmail.com.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ:107185ΠΙΕΡΙΩΝΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

νεόδμητηγκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνειας38
τ.μ.καθ.1οςυπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό
1υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,καιWC.Είναικατασκευ-
ασμένητο2008μεενεργειακήκλάσηΒ+καιδι-
αθέτειθέρμανσηατομικήμεκλιματιστικόinverter
18btu,απεριόριστηθέα,σεσημείομοναδικής
προβολής,κουφώματασυνθετικάμεδιπλάτζά-
μια,πατώματααπόπλακάκι,πόρταθωρακι-
σμένη,εντοιχιζόμενεςντουλάπες,ανελκυστήρα,
ανοιχτόπάρκινγκστηναυλήτηςοικοδομής,με
μηνιαίομίσθωμα:280€.Πληροφορίεςμόνοστη
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
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-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλωμένηκαι
μεηλεκτρικέςσυσκευές,συνολικήςεπιφάνειας
200τ.μ.σεδύοεπίπεδα .Αποτελείταιαπό2
υ/δ,Σαλόνι,Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναι
κατασκευασμένητο1998καιδιαθέτειθέρμανση
ατομική-Πετρέλαιο.Έχειαπεριόριστηθέα,τα
κουφώματατηςσυνθετικά,μεδιπλάτζάμια  ,

διαθέτει τζάκι ,αποθήκηκαιμεγάληαυλή .
Τιμή:320€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ. ,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40
τ.μ.,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σαλό-
νια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,και
δύομπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατότητα
τοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχεικα-
μινάδα),επιπλωμένη,μεαποθήκηκαιμεδύο
ντουλάπες,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλάκαι
ηλιακόθερμοσίφωνα ,προσφέρεταισετιμή
πραγματικήςευκαιρίας ,350€.Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.


ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Κωδ:106994ΚΕΝΤΡΟ,Ενοικιάζεταιυ-
πόγειαΑποθήκησυνολικήςεπιφάνειας18τ.μ.
Αποτελείταιαπόένανενιαίοχώρο,Είναικατα-
σκευασμένητο1999καιβρίσκεταισεκαλήγει-
τονιά,τιμήμόνο50€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23850-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά

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

Κωδ:23705-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓρα-
φείοσυνολικήςεπιφάνειας25 τ.μ.στον2ο
όροφο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατα-
σκευασμένοτο1970καιδιαθέτειΚουφώματαΑ-
λουμινίουσυρόμενα,Ανελκυστήρα-Τιμή:100€.

Κωδ:23706-ΚέντροΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από3χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο1970
καιδιαθέτειανοιχτωσιά,έχειΚουφώματαΣυν-
θετικά,ΑνελκυστήρακαιA/C-Μίσθωμα300€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:24010-Κέντροσεπαράλληλοτης

ΒενιζέλουΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικό-
τητα ισόγειοκατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
20τ.μ.Αποτελείταιαπό1Χώροκαιέχειωραία
βιτρίνα.Μίσθωμαμόνο170€.

Κωδ:24070-ΚέντροσεπάροδοτηςΜη-
τροπόλεωςΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστι-
κότητακατάστημασυνολικής επιφάνειας30
τ.μ. ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιμε
δικότουWC.ΔιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου.
Ενοίκιομόνο150€.Πληροφορίεςμόνοστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ.23954ΚΕΝΤΡ0,Κατάστημαμε100
τ.μ. ισόγειοκαι55τ.μ.υπόγειοσυνολικά155
τ.μ.,κατασκευήκαινούργια,σεπολύκαλήτιμή,
μόνο400€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙ-
ΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24008-ΚέντροκοντάστηνΕδέσσης
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητακατά-

στημασυνολικήςεπιφάνειας70τ.μ.Ισόγειο.Α-
ποτελείταιαπό1Χώροενιαίο,μεA/C-Ενοίκιο:
250€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΥΠΟΔΕΙΞΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ:106990ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,ΠωλείταιΔι-

αμέρισμαΙσόγειο91τ.μ.καθ.με2υ/δ,σαλόνι,
κουζίνα,μπάνιοκαιαποθήκη,κατασκευήςτου
1988,σεπολύκαλήκατάσταση,μεατομική
θέρμανσηπετρελαίου,ηλιόλουστουςχώρους,
μερικώςανακαινισμένο,σετιμήπροσφοράςμό-
νο:49.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106848ΚΕΝΤΡΟ,ΠωλείταιΔιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας93τ.μ.μικτάκαι
84τ.μ.καθ,2οςόροφος,αποτελείταιαπό2υ/δ,
σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,χωρίςανελκυστήρα,
έχεικαινούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,ανακαινισμένοκομπλέ,διαμπερές,σε
καλήκατάσταση,ηθέρμανσητουείναιμεσό-
μπαpelletηοποίαμπορείναπαραμείνεικαι
μεκλιματισμό,είναισεπρονομιακήτοποθεσία,
ιδανικόγια ιδιοκατοίκηση,σετιμήπροσφοράς
μόνο56.000€.ΠληροφορίεςστηΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:117191ΚΑΛΛΙΘΕΑ,Διατίθεται ένα
διαμέρισματων100τ.μ.,κατασκευής1983,με3
υ/δ,1οςόροφος,θέαμεφόντοτονκάμπο,είναι
μερικώςανακαινισμένο,έχειατομικήθέρμανση
πετρελαίου,υπάρχεικαιδυνατότηταστάθμευ-
σηςτουαυτ/του,σετιμήπροσφοράς90.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
κωδ.14216ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία

230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδο των700 τ.μ.με
ανεξάρτητημεγάληαυλή,μευπόγειο40τ.μ.,κα-
τασκευή1980,4υ/δ,διαθέτειθέααπρόσκοπτη,
μεπολύμεγάλεςβεράντες,άψογασυντηρη-

μένο,ξύλινακουφώματα,ανεξάρτητημεγάλη
κουζίνα,γεωμετρικάδομημένο ,ορθολογικά
καιλειτουργικάάριστο,χωρίςθέρμανση,με
δυνατότητατοποθέτησηςγιατζάκιήσόμπα(υ-
πάρχεικαμινάδα),επιπλωμένο ,μεαποθήκη
,μεδύοντουλάπες,μεηλεκτρικέςσυσκευές,
μεηλιακόθερμοσίφωνα,εντυπωσιακοίχώροι
υποδοχής,ηλιόλουστοιχώροι,μεδύομπάνια,
διαμπερές,σετιμήπραγματικήςευκαιρίαςμόνο
130.000€,ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14674ΡΑΧΗ,σπάνιαΒίλατριώνε-
πιπέδων352τ.μ.,κατασκευή1981,αποτελείται
απόυπόγειο , ισόγειοκαι1οόροφο ,πολύ
καλά διατηρημένη ,σεπολύσπάνιοφυσικό
περιβάλλον,ποιοτικήκατασκευήτόσοοιεσω-
τερικοίτηςχώροιόσοκαιέξωείναισεάριστη
κατάστασηφροντισμένοιαπόνοικοκύρηδες ,
οιχώροιτηςμέσαπολύλειτουργικοί,μεπολλές
ντουλάπες,μεδύοπάρκινγκστεγασμέναέξω
,πωλείταισετιμήπραγματικήςευκαιρίαςμόνο
325.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.Υπόδειξη
μόνοσεπραγματικόενδιαφέρον.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14390ΣταΚΑΒΑΚΙΑΒέροιας ,πω-
λείταισπάνιαΒίλασυνολικά377τ.μ., σετρία
επίπεδα,ηθέατηςμοναδική,σεκατάσταση
εξαιρετική,άνετοιχώροι,άριστηδιαρρύθμιση,
πολύαυστηρώντεχνικώνπροδιαγραφών,γεω-
μετρικάδομημένη,γιαπολύπολύαπαιτητικούς
αγοραστές.ΠρόκειταιγιαμίαΜεζονέταδύοεπι-
πέδωνσυνολικά207τ.μ.καιένανξενώναστο
υπόγειο /ισόγειο70τ.μ.μεαποθήκες ,λεβη-
τοστάσιο καιδιπλόπάρκινγκενσωματωμένο
άλλα100τ.μ..Μεαρμονικέςαναλογίεςπαντού,
διαθέτειηλιακόθερμοσίφωνα,ψησταριά,ενερ-
γειακότζάκικαιάλλαδύογκαράζέξωσκεπαστά
,έχειντουλάπεςσεόλαταυ/δ,διαθέτειδρύινα
δάπεδασταυπνοδωμάτιακαιεπιλεγμένολευ-
κόμάρμαροΒεροίαςστοσαλόνι ,συνθετικά
κουφώματα τριπλήςυάλωσηςμεενεργειακά

τζάμιακαιθερμοπρόσοψη10cmπρόσφατη .
Ηθέρμανσηείναιτριώνεπιλογών,πετρέλαιο
ατομικόμελέβηταBuderus,ΛέβηταPellet ,η
Λέβηταμεδεξαμενήυγραερίου. Τοοικόπεδο
μεγάλοστα5680τ.μ.περιφραγμένο,ζητούμενο
τίμημα370.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.117036ΠΩΛΕΙΤΑΙστονπεζόδρομο

τηςΒέροιαςμεγάληΕπαγγελματικήΣτέγη213
τ.μ.αποτελούμενηαπό7χώρουςανεξάρτητους
,φωτεινούςσεεξαιρετικάκαλήκατάστασημε
2WCκαιασανσέρ,σεεξαιρετικάσυμφέρουσα
τιμή150.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:23559-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατάστη-

μασυνολικήςεπιφάνειας28τ.μ. Ισόγειοκαι
28τ.μ.Υπόγειο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,
Είναικατασκευασμένοτο1980καιδιαθέτειΚου-
φώματαΑλουμινίου,Γωνιακό-Προσόψεως,σε
τιμήπροσφοράς20.000€.

Κωδ:13964πωλείται κοντάσταΚΤΕΛ
σπάνιο ισόγειοκατάστημα70τ.μ., τετραγω-
νισμένοκαιμεπολύμεγάληφάτσα ,ακίνητο
ευκαιρίας,τιμήέκπληξη,Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ,Μόνοσοβαρέςπροτάσεις,τιμήπώλησης
80.000€τώρα50.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:22959-ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙΚατάστημα Ισόγειοσυνολικήςεπιφάνειας
110τ.μ.μικτάκαι89τ.μ.καθ.μεδυνατότητα
δόμησηςκαιμίαςμεζονέταςπάνωαπόαυτό
άλλα127τ.μ.μικτάη114τ.μ.καθ.Αποτελείται
απόένανενιαίοχώροχωρίςκολώνεςμεδικό
τουWC.Είναικατασκευασμένοτο1970-Τιμή
πώλησηςτα130.000€.Τογραφείομαςδιαθέτει
τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινή-
τουαυτού.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:115505-ΒΕΡΓΙΝΑΠΩΛΕΙΤΑΙκάτω

απότοχωριό,άδειοαγροτεμάχιομεΠομόνα
καιμεεξαιρετικήανοιχτωσιάσυνολικήςεπιφά-
νειας8.500τ.μ.Τιμή:15.000€τελική.

Κωδ:.107102ΠΑΤΡΙΔΑ,ΠωλείταιΑγρο-
τεμάχιοσυνολικήςεπιφάνειας12.770τ.μ.σε
πολύκαλόσημείο,2οαπότονκεντρικόδρόμο
Βέροιας-Νάουσας,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις,σε τιμήπροσφοράςόλομαζίμόνο:
65.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115745 -ΣΤΟΣΑΑΚΤΡΙΛΟΦΟΥ

πριντουΜπονάνουαριστεράπωλείταιωραι-
ότατοαγροτεμάχιοσεσχήμαορθογώνιομε
σύνδεσηστοδίκτυουψηλήςπίεσης,συνολικής
επιφάνειας26.100τ.μ.άδειοηκαιμισθωμένο,
μεδικήτουβάνα,Τιμή:58.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:12756ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο120

τ.μ.,άρτιοοικοδομήσιμο,ελαφρώςεπικλινές,
σεαπίστευταχαμηλήτιμή,Αποκλειστικήδιάθε-
σηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ευκαιρία
χωρίςαμφιβολία,μόνο15.000€.

Κωδ.12763ΣτοΠανόραμαΒέροιαςπω-
λείταιοικόπεδο464τ.μ.,εντόςσχεδίου,άρτιο
καιοικοδομήσιμο ,διαθέτειθέααπρόσκοπτη
προςτηΒέροια,γιααπαιτητικούςαγοραστές,
σεάριστοσημείοκαισετιμήπροσφοράς,μόνο
60.000€.¨Έχεικαι ισχύουσαάδειαανέγερσης
γιαδύοΜεζονέτεςέτοιμηηοποίακαιείναιεκτός
τιμής.

Κωδ:12764ΑΚΡΟΠΟΛΗπωλείταιέναω-
ραιότατοοικόπεδο505τ.μ.γωνιακόανατολικό
μεσ/δ0,8κατάλληλοκαιγιαοικοδομή , τιμή
πολύκαλήμόνο,50.000€.

Κωδ:12904-ΆγιοςΓεώργιοςΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας863τ.μ.εντός
σχεδίου ,μεσ/δ0,8σε τιμήευκαιρίαςμόνο
14.000€.

Κωδ:12917-ΠατρίδαΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπε-
δοσυνολικήςεπιφάνειας1336τ.μ.εντόςσχεδί-
ουπόλεωςτιμή:60.000€.

Κωδ:12745-ΚοντάστηνοδόΣαλαμίνος
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσυνολικής επιφάνειας
2.183τ.μ.Τιμή:33.000€.

Κωδ.12878ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, κοντάστην
εκκλησίατουΑγίουΓεωργίου,πωλείταιμεγάλο
χωραφοοικόπεδο6.850τ.μ.,τοοποίοευρίσκε-
ταιστηνεπέκτασητουσχεδίουκαιμάλισταστο
2οστάδιο ,μετατρέπεταισεδύοοικοδομικά
τετράγωναεξαιρετικόγιαεπένδυση,ευρίσκεται
σεδύοδρόμουςκαιπάνωσεάσφαλτο,τιμή
όλοαπό85.000€,τώραμόνο18.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΣΠΑΝΙΑΕΥΚΑΙΡΙΑΚωδ:14213-ΠΑΝΟ-

ΡΑΜΑΒέροιαςΠΩΛΕΙΤΑΙκατάαποκλειστικότη-
ταΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.
σεδύοεπίπεδα,Ισόγειο100τ.μ.καιυπόγειο
τοοποίοαπότηνκάτωμεριάείναι ισόγειομε
βεράνταεμπρόςκαιπίσωσεοικόπεδο384τ.μ.
Αποτελείταιαπό4Υπνοδωμάτια ,και2WC.
Είναικατασκευασμένητο1991καιδιαθέτειθέρ-
μανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Κήπο,Διπλάτζάμια.
Τιμή:125.000€.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση
οδοντιατρείο,πλήρωςεξο-
πλισμένο, ανακαινισμένο,
στο κέντρο της Βέροιας,
μεμεγάλοενεργόπελατο-
λόγιο. Συζητείται διακανο-
νισμός.Τηλ.επικοινωνίας:
6948690414.



ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με δπι-
πλωμα επαγγελματικό από ε-
ταιρία κρεάτων. Πληρ. τηλ.:

2332042608.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άνδρας ή γυ-

ναίκα για εργασία σε πρακτο-

ρείο ΟΠΑΠ στη Βέροια για
πλήρη απασχόληση. Τηλ.:
6944599858.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ο ικ ιακή βοη-
θός για τη Βέροια. Πληρ. τηλ.:

2331125374.Ώρεςγιαπληροφο-
ρίες:6.00π.μ.-9.00μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ: 1) Μηχανικός
αυτοκινήτων, ηλεκτρολόγος
αυτοκινήτων απο επιχείρηση
στη Βέροια για πλήρη απα-
σχόληση. 2)Οδηγός ταξί για
πλήρη απασχόληση. Τηλ. ε-
πικοινωνίας: 2331071553 &
2331062900.Ώρεςεπικοινωνί-
ας::9:30με18:30.

ZHTEITAI κοπέλα και άν-
δρας, από 25 – 40 ετών, για
εργασία σε Πρατήριο Υγρών
Καυσίμων, με πλήρη απα-
σχόληση. Ώρες επικοινωνίας
17.00 έως 21.00 και στο τηλ.
6977207525.

ΖΗΤΕΙΤΑΙπροσωπικόγια τα
ψητοπωλεία «ΓΙΑΝΝΗΣ» στη
ΒενιζέλουκαιστοΤσερμένι.Τηλ.
επικ.:2331025170.

ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομογιαεργασία
σε εργαστήριο κρεάτων.Τηλ.:
23310 42680,ώρες επικοινω-
νίας:10μ.έως1.00μ.μ.Βιογρα-
φικάστο e-mail: koktsidis14@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ διανομέας για το
ψητοπωλείο «ΓΙΑΝΝΗΣ» στη
Βενιζέλου. Πληρ. τηλ.: 23310
25170.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνειτηφρο-
ντίδα ηλικιωμένων  για όλο το
24ωρο.Τηλ.:6993678697.

ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα, με μεγάλη
εμπειρία,αναλαμβάνειτηφροντί-

δαηλικιωμένωνγια8ωροήμερι-
κέςώρεςτηνημέρα.Πληρ. τηλ.:
6945402184και6982098355.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ Φιλολογικού
ΤμήματοςΘεσ/νίκης,παραδίδει
ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά
Δημοτικού, Γυμνασίου,Λυκείου.
ΕιδίκευσηΑρχαίαΕλληνικα.Τιμή
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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.με
χρησηαυλης21000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜονοκατοικια75+75τ.μΟικ.200
τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ70000€
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€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ1ος-4οςκαινουρια101κ114τ.μημιτελη75000-
90000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑπανωαπόΠιεριωνμεοικοπ.300τ.μ90000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟεπιπλωμενο1Δ-ΣΚ-αποθκηπος
400€μετηνθερμανση.
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣΑνακαινισμενηΓκαρσονιεραμεA/C1ΔΣΚ250€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟοικοπεδο450τ.μχτιζει50τ.μ,μεΘεαΘαλασσα
μεαδεια15000€
ΡΑΧΙΑκτημα3200τ.μμενεροκροδακινα12000€

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗκονταΚτισμαβιομηχανικο700τ.μμεοικοπεδο
2στρ.122000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ15στρ.μεακτινιδια,πομωνα,περιφραξη75000€
ΒΕΡΟΙΑΟΙΚΟΠΕΔΑ160τ.μ,155,190τ.μ30000,26000,22000€
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟοικοπεδοπανοραμικο4000τ.μ200000€
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€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ
ΑΓΟΡΑΚΑΤΑΣΤΗΜΑΜΕΜΕΓΑΛΗΠΡΟΣΟΨΗ180+180+40
παταρι3500€
ΠΡΩΗΝΦΟΥΡΝΟΣκοντασταΑστικα100τ.μ+υπογ120μεπε-
λατειααξιολογη500€
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΣΕΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΜΕΘΑΛΑΜΟΥΣ-ΨΥΓΕΙΑ
στηνΒεροια4000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΠΛ.ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥκαταστημα55τ.μ
ΠΑΡΚΙΓΚκλειστο25τ.μΕργοχωρι50€
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ85τ.μΕργοχωρικαινουριο300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€
Σοβαρεςπροτασεις
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

ΟΑ.Σ. «Ο ΖΥΓΟΣ»  στον
Άγιο Γεώργιο Βέροιας ζητάει να
προσλάβει για την χειμερινήπε-
ρίοδο:

1) εργάτες-εργάτριες διαλογη-
τηρίουκαι

2)χειριστήκλαρκμεάδειαγια
περίοδο10μηνών

Πληροφορίες και αιτήσεις στα τηλ 2331051093 και 
2331506484, email:aszygos@gmail.com

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

Πληροφορίεςστοτηλέφωνο:6981994659.



7ευρώ.Τηλ.:6977023189και
2331063099.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με πολυετή
εμπειρίασεμεγάλαφροντιστή-
ρια, παραδίδει μαθήματαΝε-
οελληνικής Γλώσσας καιΛο-
γοτεχνίας σε μαθητέςΑ΄, Β΄,
Γ΄ ΓενικούΛυκείου και ΕΠΑΛ.
Τηλ.6979962003.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά είδη

της CICU: καροτσάκι (χειμω-
νιάτικο-καλοκαιρινό), καλαθού-
να με βάση, τραπεζάκι φαγη-
τού, κάθισμα αυτοκινήτου και
2 ποδήλατα παιδικά σε πολύ
κατάσταση, 400 ευρώόλα μα-
ζί.Τηλ.:2331062621.

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.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ25τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΠΑΠΑΚΙΑ30τ.μ.επιπλωμένο,140€
ΚΕΝΤΡΟ22τ.μ.150€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένοπλήρες,
220€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ30τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ30τ.μ.καινούργιο180€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,240€
ΚΕΝΤΡΟ50τ.μ.ανακαινισμένο,ατομ.λέβητας,280€
ΚΕΝΤΡΟ60τ.μ.ανακαινισμένοατομ.λεβητας,280€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ65τ.μ.νεόδμητο,τζάκι,330€
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.15ετίας,320€
ΕΛΙΑ110τ.μ.καλό420€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,400€
ΕΛΙΑ110τ.μ.κεντρικήθέρμανση260€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ200 τ.μ. επιπλωμέ-
νο,καλό,350€
ΠΑΝΟΡΑΜΑΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 180 τ.μ. τζάκι,ατομ.
λέβητας,κλίμα600€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ35τ.μ.καινούργιο34.000€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.ανακαινισμένο,18.000€
ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ65+65τ.μ,σε2ορόφους35.000€
ΕΛΙΑ65τ.μ.10ετίας62.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ65τ.μ.33.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ67τ.μ.15ετίας65.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ69τ.μ.τζάκι,αποθήκη,55.000€
ΚΕΝΤΡΟ70τ.μ.48.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ70τ.μ.καλό,62.000€
ΕΛΙΑ80τ.μ.μεαποθήκη75.000€
ΕΛΙΑ80τ.μ.πολύκαλό85.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ84τ.μ.μεατομικόλέβητα,79.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ85τ.μ.μεθέσηστάθμευσης,85.000€

ΚΕΝΤΡΟ85τ.μ.ρετιρέ70.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ86τ.μ.15ετίας67.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ87τ.μ.διαμπερές55.000€
ΚΤΕΛ90τ.μ.καλόευκαιρία25.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.καινούργιο85.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ90τ.μ.μεβεράντα37.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ90τ.μ.55.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ93τ.μ.28.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ100τ.μ.15ετίας68.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ100τ.μ.28.000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.μεθέα50.000€
ΓΗΠΕΔΟ95τ.μ.7ετίας95.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ107τ.μ.καινούργιο130.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ120τ.μ.αποθήκη,γκαράζ,127.000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.υπερλούξ,130.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ115τ.μ.57.000€
ΓΗΠΕΔΟ120τ.μ.πάρκιν120.000€
ΕΛΙΑ120τ.μ.140.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ130τ.μ.καινούργιο120.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.μεαποθήκη,γκαράζ,108.000€
ΚΕΝΤΡΟ140τ.μ.μεβεράντα,82.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ140τ.μ.5ετίας100.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 145 τ.μ. 10ετίας με 2wc γκαράζ,
185.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ150τ.μ.καινούργιο150.000€


ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ50τ.μ.σεοικόπεδο460μέτρων,
16.000€

ΜΕΛΙΚΗ35τ.μ.σεοικόπεδο500μέτρων,18.000€
ΦΑΝΚΥΠΡΟΥ 65 τ.μ. σε οικόπεδο 250 μέτρων,
30.000€
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.30.000€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ100τ.μ.40.000€
ΤΡΙΛΟΦΟΣ 180 τ.μ. σε οικόπεδο 630 μέτρων,
105.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 135 τ.μ. σε οικόπεδο 550 μέτρων,
22.000€
ΣΕΛΙ40τ.μ.45.000€
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ90 τ.μ. 2οροφησεοικόπεδο850μέ-
τρων60.000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ107τ.μ.ανακαινισμενησε14στρεμ.
75.000€
ΚΟΡΥΦΗ 120τ.μ. παλαιά σε οικόπεδο 1.000 μέ-
τρων20.000€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 210 τ.μ. σε 2 επίπεδα, καινούργια
200.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 70 τ.μ. σε οικόπεδο 500 μέτρων
20.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ210τ.μ.2μονοκατοικίες65.000€
ΚΕΝΤΡΟ140τ.μ.παραδοσιακήκατοικία55.000€
ΑΣΩΜΑΤΑ175τ.μ.μεζονέτασε3επίπεδα150.000€
ΦΥΤΕΙΑ 70+70 τ.μ. σε οικόπεδο 450 μέτρων
150.000€
ΑΣΩΜΑΤΑσεοικόπεδο350μέτρων70.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣημιτελήςοικοδομή125.000€
ΚΑΒΑΣΙΛΑμονοκατοικίασε2επίπεδα55.000€
ΝΑΟΥΣΑ150τ.μ.σεοικόπεδο280μέτρων,εξαιρε-

τική,120.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 220 τ.μ. σε οικόπεδο 400 μέτρων,
λουξ,220.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΤΕΛ25τ.μ.καλό,250€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ35τ.μ.πάνωστηνΑριστοτέλους,150€
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.μ.14ετίας,καλό,480€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝκτίριο140τ.μ.570€
ΠΙΕΡΙΩΝ170τ.μ.μεπατάρι,πολύκαλό,800€
ΚΑΤΩ ΒΕΡΜΙΟ 400 τ.μ. Ξενοδοχείο εξαιρετικό,
16.500€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ156μέτρα,πολύκαλό,29.000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ400μέτρα,καλό,16.000€
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣΚΑΤΟΙΚΙΕΣ460μέτρα,38.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ475μέτρα,περιφραγμένο,16.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα, στο κέντρο του χωριού,
24.000€
ΣΚΥΛΙΤΣΙ500μέτρα,καλό,6.000€

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.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  HYUNDAI
Accent αγορασμένο α-
πό εταιρία τον Οκτώβριο
του 2001, 1.341 κυβικά,
109.400 χιλιόμετρα, βενζι-
νικόνητοσε καλή κατάστα-
ση.Τιμήσυζητήσιμη.Πλη-
ροφορίες στο τηλέφωνο:
6980137147.



Σήμερα Παρασκευή 12 Νοεμβρίου, ανοίγει η πλατφόρμα υπο-
βολής των αιτήσεων για ένταξη στο νέο πρόγραμμα των «Νέων 
Γεωργών» (υπομέτρο 6.1) συνολικού προϋπολογισμού 420 εκατ. 
ευρώ, με την καταληκτική ημερομηνία να έχει οριστεί η Τρίτη, 14 
Δεκεμβρίου 2021, όπως αναφέρεται στην πρόσκληση η οποία δη-
μοσιεύθηκε σήμερα.

Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι η ηλικιακή ανανέωση 
του τομέα, η αύξηση της αποτελεσματικότητας του μέτρου, μέσα 
από την χορήγηση επαρκούς ενίσχυσης, για αντιμετώπιση των 
εξόδων πρώτης εγκατάστασης στον τομέα της γεωργίας και πραγ-
ματοποίηση επενδύσεων, καθώς και η ενίσχυση υποψηφίων νέων 
γεωργών, που δεν αντιμετωπίζουν ευκαιριακά την είσοδό τους στον 
τομέα της γεωργίας.

«Με το πρόγραμμα αυτό, στόχος μας είναι δώσουμε τη δυνα-
τότητα σε περισσότερους από 11.000 νέους ανθρώπους να ασχο-

ληθούν με τον πρωτογενή τομέα, 
ο οποίος αποτελεί ένας από τους 
βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της 
ελληνικής οικονομίας» δήλωσε ο 
υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, Γιώργος Στύλιος, υ-
πογραμμίζοντας ότι «στο πλαίσιο 
αυτό, διπλασιάζουμε το ποσό που 
δίνουμε στους νέους αγρότες, σε 
σχέση με τα προηγούμενα προ-
γράμματα, ενώ δίνουμε προκατα-
βολικά το 70%».

Όπως πρόσθεσε, «σημαντική 
διαφοροποίηση σε σχέση με το πα-
ρελθόν είναι και η απλοποίηση στη 
διαδικασία υποβολής των δικαιο-
λογητικών, καθώς καταργούμε τη 
διαδικασία της υποβολής φυσικού φακέλου και εγγράφων. Για 
πρώτη φορά, τα πάντα θα γίνονται ηλεκτρονικά, ακόμα και η αξι-
ολόγηση των αιτήσεων. Στόχος μας είναι μάλιστα, να μην υπάρξει 
παράταση, και τα χρήματα να δοθούν στους νέους γεωργούς μέσα 
σε διάστημα το πολύ 6-7 μηνών».

Τα βασικά στοιχεία του προγράμματος
   - Το μέτρο απευθύνεται σε ενήλικες που δεν έχουν υπερβεί το 

41ο έτος της ηλικίας τους και που εγκαθίστανται για πρώτη φορά 
σε γεωργική εκμετάλλευση κατά το δεκαοκτάμηνο που προηγείται 
της υποβολής του αιτήματος στήριξης.

   - Για την ένταξη υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφορικό 
Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, αίτηση και επιχειρηματικό σχέδιο 
με διάρκεια από 3 έως 4 έτη.

   - Το ποσό της ενίσχυσης δεν συνδέεται με συγκεκριμένες 
δαπάνες και, ανάλογα με τον τόπο μόνιμης κατοικίας και την παρα-
γωγική κατεύθυνση της εκμετάλλευσης, κυμαίνεται από 35.000 έως 
40.000 ευρώ.

   - Η ενίσχυση καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση, η 
οποία καταβάλλεται με την ένταξη του δικαιούχου στο μέτρο, αφο-
ρά το 70% του συνολικού ποσού ενίσχυσης, ενώ η δεύτερη δόση 
καταβάλλεται κατά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου.

   - Οι δικαιούχοι πρέπει να αποκτήσουν την ιδιότητα του επαγ-
γελματία γεωργού και να τη διατηρήσουν για μία τετραετία από την 
ολοκλήρωση του επιχειρηματικού τους σχεδίου.

   - Οι δικαιούχοι πρέπει να υπαχθούν στο κανονικό καθεστώς 
ΦΠΑ και να παραμείνουν σε αυτό για μία τετραετία από την ολο-
κλήρωση του επιχειρηματικού τους σχεδίου.

   Σύμφωνα με την κατανομή της δημόσιας δαπάνης, στην Κε-
ντρική Μακεδονία αντιστοιχούν 62.200.000 ευρώ.
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P Τούτες τις μέρες 
ο έλεγχος μάς κυνηγά-
ει…

 
P Κι όπου κι αν γυ-

ρίσεις το κεφάλι, συρμα-
τόπλεγμα.

 
P Πιο κοντά, πιο 

κοντά, μασκαρεμένα 
χιλιόμετρα μαζεύονται 
γύρω μας.

 
P Μα τ’ αύριο πιο 

καλό απ’ το χτες, για 
μας τους δυο. Ελπίζουμε.

 
P Άλλοι λεονταρίζουν, εγώ εδώ Λεοντή.
 
P Η πολιτική ΣΥΡΙΖΑ στην πανδημία, μου 

θυμίζει τη μάνα μου, που όταν θέλει να της κατε-
βάσω την πιατέλα από το ράφι, ξαφνικά μετατρέ-
πομαι, από ‘δυο μέτρα γάιδαρος’ σε ‘δυο μέτρα 
παλικάρι’.

 
P «Έλα να πλύνεις τα πιάτα» μου είχε πει 

μια φορά. «Μάνα, εγώ είμαι για μεγάλα πράγ-
ματα» απάντησα. Και μου λέει: «Καλά, τότε 
έλα να λύνεις την κατσαρόλα»!

 

P Παίκτρια της Παρί Σεν Ζερμέν πλήρωσε 
μπράβους για να σπάσουν τα πόδια συμπαί-
κτριάς της. Τσάμπα λεφτά. Θα μπορούσε να το 
κάνει μόνη της στην προπόνηση που όλα συγχω-
ρούνται.

 
P Να πω ότι δεν είχα σκεφτεί να σπάσω 

τα χέρια της αγάπης για να μην μαγειρεύει, 
ψέματα θα είναι.

 
P Ο Κούγιας σώθηκε σε τροχαίο και είπε ότι 

τον αγαπάει ο Θεός. Κι Εκείνος δεν απήντησε.
 
P Τυχερός εγώ στον γάμο. Με δύο κόρες. 

Γιατί από αυτές θα πιεις και ένα ποτήρι νερό, 
για να κατέβουν τα ηρεμιστικά.

 
P Και:
 
Παντρεύτηκε ένας γέρος αγρότης μια νεαρή 

χωριατοπούλα, όμως δεν έκαναν έρωτα πολύ 
συχνά επειδή εκείνος αδυνατούσε. Έτσι ο γέρος 
αποφάσισε να πάει στον γιατρό για να δει τι 
μπορεί να κάνει. Έπειτα από πολλές εξετάσεις ο 
γιατρός του λέει:

– Την επόμενη φορά που θα είσαι στο χω-
ράφια και αισθανθείς μεγάλη επιθυμία για τη 
γυναίκα σου, μην περιμένεις μέχρι να γυρίσεις το 
βράδυ, αλλά να τρέξεις στο σπίτι σου αμέσως και 
να τη ρίξεις στο κρεβάτι!

– Το έκανα, είπε ο αγρότης, αλλά μέχρι να φτά-
σω στο σπίτι ήμουν τόσο κουρασμένος που δεν 

μπορούσα να κάνω τίποτα.
Ο γιατρός το σκέφτηκε για λίγο και του λέει:
– Λοιπόν, άκουσε τι θα κάνεις. Θα πάρεις μαζί 

σου το δίκαννο και αμέσως μόλις νιώσεις ότι είσαι 
έτοιμος, θα ρίξεις μια τουφεκιά, και θα της πεις ότι 
όταν ακούει έναν πυροβολισμό να έρχεται εκείνη 
γρήγορα σε εσένα!

Έπειτα από αρκετές εβδομάδες, ο γιατρός και 
ο αγρότης συναντιούνται τυχαία στον δρόμο και 
τον ρωτάει ο γιατρός:

– Λοιπόν, πώς πήγε, όλα εντάξει;
– Την πρώτη εβδομάδα γιατρέ μου, όλα πή-

γαν πολύ καλά. Στη συνέχεια όμως ξεκίνησε η 
κυνηγετική περίοδος και από τότε δεν την έχω 
ξαναδεί!

Κ.Π.

Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα 
των «Νέων Γεωργών» ύψους 420 εκατ. ευρώ
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