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ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Δοκιμαστικές σειρήνες Συναγερμού 
την Τρίτη και στην Ημαθία

Κώστας Τούτσης:
 “Ο χρόνος είναι 

μαζί μας...”

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
στην Σταδίου για τον αγώνα κυπέλλου 

με την Αναγέννηση Kαρδίτσας

Στην «Περίμετρο» της ΕΡΤ3 
ο Δήμαρχος Βέροιας για την 

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 
Κινητικότητας

Έλεγχοι από την Τροχαία Βέροιας
στα υπέρβαρα 

και παραφορτωμένα φορτηγά

Σύγκρουση μηχανής με Ι.Χ.  
στην «Στροφή Βελέντζα» 

στο Μακροχώρι

-Προγραμματισμένη διακοπή 
την Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου, από 09:00 έως 15:00
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Συχνές διακοπές νερού για ένα μήνα, 
στην περιοχή μεταξύ των οδών 

Ανοίξεως – Ε. Βενιζέλου – Ελιάς στη 
Βέροια λόγω τελικών συνδέσεων 

Σελ. 3

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
     Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 
(ΕΘΕΑΣ), σε συνεργασία με την Εθνική Διεπαγγελματική 
Οργάνωση Πυρηνοκάρπων, διοργανώνουν την Κυριακή 
26 Σεπτεμβρίου  και ώρα 18.00 το απόγευμα, 
στο Ξενοδοχείο ΑΙΓΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟ, συνάντηση των 
Συνεταιριστικών Οργανώσεων της Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ με 
θέματα :
     1) Φορολογία των Αγροτών , αλλαγή του 
φορολογικού συστήματος και σύσταση ομάδας εργασίας  
για την επεξεργασία των προτεινόμενων αλλαγών . 
     2) Ενημέρωση για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης 
στον Αγροτικό  Τομέα , Επενδυτικές δράσεις  και 
αναδιάρθρωση των καλλιεργειών . 

     Παρακαλούνται οι Διοικήσεις των Συνεταιριστικών  
Οργανώσεων να συμμετάσχουν τηρώντας 

τα υγειονομικά πρωτόκολλα (ηλεκτρονικό πιστοποιητικό 
εμβολιασμού ή πρόσφατο μοριακό τέστ.) 
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Ανάσχεση της πρωτοφανούς 
εγκληματικότητας με το νέο 

Ποινικό Κώδικα
   Η εξέλιξη του εγκλήματος πάντα προηγείται του νόμου, 
ο οποίος ακολουθεί και προσαρμόζεται στις μεταλλάξεις 
της εγκληματικής δραστηριότητας. Παρά το γεγονός ότι 
ο Ποινικός Κώδικας αναθεωρήθηκε το 2019 από την 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ήταν επιτακτική ανάγκη για νέα 
αναθεώρηση μετά και τις επανειλημμένες εγκληματικές 
εξάρσεις τον τελευταίο χρόνο, κάτι στο οποίο προχωρά 
η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Εξάλλου υπήρχε άλλη 
φιλοσοφία στην προηγούμενη αναθεώρηση, με μια 
προσπάθεια χαλάρωσης των ποινών, κάτι που φαίνεται 
ότι δημιούργησε μεγαλύτερα προβλήματα και η ανάγκη 
για αυστηροποίηση ειδικά στα ειδεχθή εγκλήματα είναι 
άμεση. 
 Είναι διάχυτη η αίσθηση στην κοινωνία ότι υπάρχει 
«ατιμωρησία» ή «ποινές-χάδια» που έχουν ως 
αποτέλεσμα την αύξηση της εγκληματικότητας και 
την απώλεια του αισθήματος ασφάλειας. Αυτή είναι 
στην ουσία και η στόχευση της νέας αναθεώρησης 
που θέλει να εμπεδώσει το αίσθημα ασφάλειας στην 
κοινωνία, που παρακολουθεί δολοφόνους, βιαστές να 
ανάλογους σκληρούς εγκληματίες να μην «ιδρώνει» 
πολύ το αυτί τους, αφού η έκτιση των ποινών έχουν 
πολύ κοντινό ορίζοντα. Με το νέο Ποινικό Κώδικα ας 
ελπίσουμε ότι θα υπάρξει «φόβος» με την έννοια και του 
σεβασμού προς το νόμο και τα ελληνικά δικαστήρια, 
για να ανασχεθεί η πρωτοφανής για τα δεδομένα της 
ελληνικής κοινωνίας εγκληματικότητα.

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Ευφροσύνης οσ. και Παφνουτίου

του πατρός αυτής

του Σαββατοκύριακου

ΈλεγχοιαπότηνΤροχαίαΒέροιας
σταυπέρβαρακαιπαραφορτωμέναφορτηγά

Αρκετέςπαραβάσειςπου αφορούν την τοποθέτηση και
στοιβασίαφορτίουσεφορτηγά,καθώςκαιτηνυπέρβασητων
ορίων των διαστάσεων τους, έχουν βεβαιωθεί το τελευταίο
διάστημα από τηνΤροχαίαΒέροιας, που έχει εντείνει τους
ελέγχουςσευπέρβαραφορτηγάπουαποτελούνπηγήκινδύ-
νου.ΣύμφωναμεπληροφορίεςαπότηνΤροχαίαΒέροιας,οι
άντρεςτηςυπηρεσίαςμετηνχρήσητηλεσκοπικούμέτρουβε-
βαίωσανπαραβάσειςγιατούψουςτουφορτίουπουξεπερνά
τις νόμιμες διαστάσεις, προξενεί αστάθειαστην κίνηση του
οχήματοςκαιμπορείναπροκαλέσειατύχημα.

Οιπαραβάσεις επισύρουναυστηράδιοικητικάπρόστιμα,
αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας και ακινητοποίηση μέχρι
εξασφάλισηασφαλούςκυκλοφορίαςτουφορτηγού.

Τοσημαντικόόμωςείναιοιαυτοκινητιστέςναδείξουνσε-
βασμόκαισυμμόρφωσηγιατίηασφάλειαστονδρόμοείναιη
πρώτηπροτεραιότητα!

Δοκιμαστικές σειρήνες Συναγερμού την Τρίτη
και στην Ημαθία

ΣτοπλαίσιοτηςάσκησηςΤΑΜΣ«ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-21»,τηνΤρίτη28Σεπτεμβρίου2021,θαπραγματοποιηθεί
τοπρωί,σεόλητηνΕπικράτεια,δοκιμαστικήενεργοποίησητουσυνόλουτωνΣυστήματοςΑυτόματουΤηλεχει-
ρισμούτωνΣειρήνωνΣυναγερμούΠολιτικήςΆμυνας.

Συγκεκριμένα,στις11:00,σήμανσησυναγερμούαεροπορικήςεπίθεσης,γιαχρονικήδιάρκεια60δευτερο-
λέπτων(διακοπτόμενοςήχοςδιαφορετικήςέντασης)καιστις11:05,σήμανσηλήξηςσυναγερμού,γιαχρονική
διάρκεια60δευτερολέπτων(συνεχήςήχοςσταθερήςέντασης).

ΗήχησητωνσειρήνωνσυναγερμούΠολιτικήςΆμυναςέχεικαθαράδοκιμαστικόσκοπόκαιεπομένωςδεν
υπάρχειλόγοςσύγχυσηςήανησυχίας.

Γράφημα στο οποίο 
αποτυπώνεται 

καθαρά η σχέση 
εμβολιασμένων-

ανεμβολίαστων στους 
ασθενείς με covid 19 
που νοσηλεύονται στη 
Μονάδα της Βέραοιας, 
κοινοποιεί η διοίκηση 

του νοσοκομείου 
προς ενημέρωση των 
πολιτών και κυρίως 
των  επιφυλακτικών 

πολιτών…

ΙδιόχειρηαφιέρωσητουΛεωνίδαΚύρκου
στονΕλληνικόΠροσκοπισμό

Το1937,οΛεωνίδαςΚύρκοςδίνει τηνπροσκοπι-
κή του υπόσχεσηστην 17ηΟμάδαΑθηνών.Χρόνια
αργότεραθαδηλώσειπωςοιπρόσκοποι«σταχρόνια
της δικτατορίαςΜεταξά καλλιέργησαν τα δημοκρα-
τικά ιδανικά».Στην επετειακή έκδοση τουΣΕΠ«100
Χρόνια Ιστορία» γράφει: «θυμάμαι μεπερηφάνια ότι
ήμουναΠρόσκοπος!».Κι ήταν αλήθεια.Ότανσυνα-
ντούσε προσκόπους, άφηνε μακριά τα κομματικά
στερεότυπα της εποχής, και τους χαιρετούσεπάντα
προσκοπικά λέγοντας: «ΓειάΧαρά!». Στην ιστορική
συνάντησηστηνΚαστανιάΒερμίου των βουλευτών
παλαιώνπροσκόπωναπόόλη τηνΕλλάδα, το 1980
απέστειλεστονΤάκηΒλαχόπουλοθερμό τηλεγράφη-
μα για τηνεπιτυχία της συνάντησης δικαιολογώντας
τηναπουσίατου.(Φωτο:ΙδιόχειρηαφιέρωσηΛ.Κύρ-
κουαπότοιστορικόαρχείοτουΙδρύματοςΣώμαΕλλήνωνΠροσκόπωναπότοαρχείοτουΔ.Π.Τόλιου)
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Στην πρόσληψη, ενός φαρμακοποιού ΠΕ με σύμβαση εξαρτη-
μένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός έτους 
από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή 
παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος, θα προχωρήσει το 
Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Νάουσας.

Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κεντρική 
Μακεδονία 2014-2020», του Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προ-
ώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας-Ε-
ΚΤ», που  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο. 

Απαιτούμενα προσόντα 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:  

α) πτυχίο ή δίπλωμα φαρμακευτικής Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο 
ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής 
ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας και β) άδεια άσκησης επαγγέλματος φαρμακοποιού 
ή βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί 
όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος 
του φαρμακοποιού.

Οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, 
θα πρέπει να: i) έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, ii) έχουν την 
υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέ-
λεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν, iii) είναι: α) 
Έλληνες πολίτες, β) πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 

του N.2431/1996 και γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και 
Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπο-
λη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστο-
ποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά 
τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται 
με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958). Για τους υποψηφίους χωρίς 
ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας, σε 
βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικό-
τητας.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την Δευτέρα 
27/9/2021 και θα διαρκέσει έως και την Τετάρτη 6/10/2021.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την αίτηση με κωδικό 
έντυπο ΣΟΧ: α) στο δικτυακό τόπο του Φορέα (www.epeka.gr), β) 
στα γραφεία του Φορέα στην Περιοχή Παρέμβασης (διεύθυνση: 
Κτίριο Λόγγου-Τουρπάλη Τ.Κ. 59200 Νάουσα) και γ) στο δημοτικό 
κατάστημα. 

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ταχυδρομικά, με συστημένη επι-
στολή, στα γραφεία του φορέα στην ακόλουθη διεύθυνση: Κανάρη 
20, Τ.Κ. 10674 Αθήνα, τηλ. 210-3625300 (ώρες επικοινωνίας: 
12:00-14:00), απευθύνοντάς την στο Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.», 
υπόψη Διεύθυνσης Οικονομικής & Διοικητικής Διαχείρισης/ Τμήμα-
τος Προσωπικού, σχετικά Αριθμός Ανακοίνωσης (ΣΟΧ 8/2021). Το 
εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που 
φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του 
επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Στην «Περίμετρο» της ΕΡΤ3 
ο Δήμαρχος Βέροιας για την 

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας
Για το πολυδιά-

στατο πρόγραμμα 
των δράσεων του 
Δήμου Βέροιας στο 
πλαίσιο της Ευρω-
παϊκής Εβδομάδας 
Κινητικότητας μίλησε 
ο Δήμαρχος Βέροι-
ας, κ. Κωνσταντίνος 
Βοργιαζίδης, την εκ-
πομπή «Περίμετρος» 
της ΕΡΤ3 και στους 
δημοσιογράφους Κα-
τερίνα Ρενιέρη και Νί-
κο Πιτσιακίδη.

Παρόλες τις ιδιαι-
τερότητες της περιόδου εξαιτίας των περιορισμών κατά της νόσου Covid, ο Δήμος Βέροιας 
συμμετείχε στην ΕΕΚ 2021 διοργανώνοντας σειρά εκδηλώσεων σε μια χρονιά ορόσημο για 
την εκστρατεία ευαισθητοποίησης των εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης, αφού το 2021 συ-
μπληρώθηκαν 20 χρόνια ύπαρξης της.

Με σύνθημα «Μετακινούμαστε με μέσα φιλικά στο περιβάλλον - Μένουμε υγιείς» ο Δήμαρ-
χος Βέροιας μίλησε για την ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον καθημερινών συνηθειών 
μετακίνησης, όπως είναι το περπάτημα, με αφορμή τη δράση του Τμήματος Τουρισμού «Γνω-
ρίζουμε την πόλη μας, περπατώντας» στην οποία συμμετείχαν Δημοτικά και Γυμνάσια της 
Βέροιας όπως και δημότες της πόλης.

Σύλληψη για καλλιέργεια δενδρυλλίων 
κάνναβης στην Ημαθία

 Συνελήφθη στις 23 Σεπτεμβρίου 2021 το μεσημέρι σε περιοχή της Ημαθίας, από αστυ-
νομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Νάουσας, ημεδαπός άνδρας, καθώς διαπιστώθηκε να καλ-
λιεργεί σε αγροτική περιοχή συνολικά 7 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 2 μέτρων, τα οποία 
εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν. Επίσης κατασχέθηκε μικροποσότητα κάνναβης που βρέθηκε 
στην κατοχή του.

Ορκίστηκε χθες νέος γιατρός 
αναισθησιολόγος, 

στο νοσοκομείο Βέροιας
 Την έλλειψη αναισθησιολόγων στο νοσοκο-

μείο Βέροιας επισήμανε στο χθεσινό κύριο θέμα 
του Λαού ο διευθυντής της Παθολογικής, μια 
ειδικότητα εξόχως σημαντική για τον χειρουργι-
κό τομέα. Τελικά την ίδια μέρα το μεσημέρι ορκί-
στηκε  νέος ιατρός αναισθησιολόγος, σε βαθμό 
Διευθυντή ο κ. Πολυχρόνης Ιερόπουλος.

Όπως ενημερώνει ο διοικητής Ημαθίας κ. Πλιό-
γκας, το νοσοκομείο βρίσκεται ήδη στην διαδικασία 
προκήρυξης 5 νέων ειδικών Ιατρών(Εντατικολογί-
ας-ΜΕΘ , Διευθυντή Εσωτερικής Παθολογίας-ΤΕΠ 
, Διευθυντή Ουρολογίας, Γενικής Ιατρικής, Ορθο-
παιδικής)για τις Μονάδες του ΓΝ Ημαθίας.

Η Δημοτική Ε-
πιχείρηση Ύδρευ-
σης Αποχέτευσης 
Βέροιας (ΔΕΥΑΒ) 
γνωστοποιεί στους 
καταναλωτές  κα ι 
πελάτες της ότι, την 
Δευτέρα 27 Σεπτεμ-
βρίου 2021 από 
την ώρα 09:00 έως 
15:00 θα γίνει προ-
γραμματισμένη δια-
κοπή νερού, μεταξύ 
των οδών Ανοίξεως 
– Ε. Βενιζέλου – Ε-
λιάς στη Βέροια, λό-
γω των εργασιών 
σύνδεσης, σε κομ-
μάτι του νέου αγω-
γού που αντικαθιστά 
τους αμιαντοσωλήνες του παλαιού δικτύου της πε-
ριοχής και ακύρωσης μέρους του παλαιού δικτύου. 
Ανάλογες διακοπές νερού θα γίνουν και άλλες για 
ένα μήνα στο ίδιο έργο, διότι οι εργασίες-συνδέ-
σεις βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης.

Θα καταβληθεί προσπάθεια όλες οι εργασίες να 
ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν, ώστε να 
δοθεί το νερό γρηγορότερα. 

Παρακαλούνται οι κάτοικοι να φροντίσουν για 

την συγκέντρωση των απαραίτητων ποσοτήτων 
νερού, προκειμένου να μη δημιουργηθούν προ-
βλήματα λειψυδρίας το χρονικό διάστημα των ερ-
γασιών. Παράλληλα με την ανακοίνωση στα ΜΜΕ, 
πάγια τακτική της ΔΕΥΑΒ είναι, οι συμπολίτες μας 
να ενημερώνονται έγκαιρα με σχετική μεγαφώνιση. 

Η ΔΕΥΑΒ ζητεί την κατανόηση των καταναλω-
τών-πελατών της για την ολιγόωρη αναστάτωση 
που θα υποστούν.  

Συχνές διακοπές νερού για ένα μήνα, 
στην περιοχή μεταξύ των οδών 

Ανοίξεως – Ε. Βενιζέλου – Ελιάς στη 
Βέροια λόγω τελικών συνδέσεων 

-Προγραμματισμένη διακοπή 
την Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου, από 09:00 έως 15:00

Πρόσληψη ενός φαρμακοποιού, με ετήσια σύμβαση, 
στο Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Νάουσας



Δωρεά έργων του Γεώργιου 
Κοτζαερίδη με του Ήρωες 

του 1821, στη ΔΕΥΑΒ 
Η Διοίκηση και οι ερ-

γαζόμενοι στη Δημοτική 
Επιχείρηση Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Βέροιας 
(ΔΕΥΑΒ), νιώθουν την 
ανάγκη να ευχαριστή-
σουν τον Συγγραφέα και 
Καλλιτέχνη κ. Γεώργιο 
Κοτζαερίδη, για την ευ-
γενική δωρεά μέρους 
των έργων του, με τις 
μορφές των Ηρώων 
του απελευθερωτικού 
αγώνα του 1821, που 
φιλοτέχνησε ο ίδιος και 
παρουσιάστηκαν  στην 
πρόσφατη έκθεσή του 
με τίτλο «Επέτειος Μνή-
μης 1821-2021». 

Τα έργα τέχνης τοπο-
θετήθηκαν στο κτήριο 
Διοίκησης της επιχείρη-
σης και κοσμούν τους 
χώρους του. 

«Είμαστε ευχαριστη-
μένοι που και οι άνθρω-
ποι των τεχνών εμπι-
στεύονται την ΔΕΥΑΒ 
χαρίζοντας τα πολύτιμα 
έργα τους», δήλωσε ο 
Πρόεδρος του Δ.Σ. Κ. 
Στέργιος Διαμάντης, ευ-
χαριστώντας τον Καλλι-
τέχνη.

Γνωριμία με τη θεραπευτική ιππασία 
για το σύλλογο Μ.Α.μ.Α

Την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 
,ο σύλλογός μας πραγματοποίησε 
μια υπέροχη επίσκεψη στον ιππικό 
όμιλο Βέροιας !

Τα παιδιά μας ,με την βοήθεια 
και καθοδήγηση  της κυρίας Μαρίας 
Γουλάρα, υπεύθυνης ιππικού ομίλου 
και των βοηθών της ,είχαν την μονα-
δική ευκαιρία να ανέβουν στα άλογα 
και να κάνουν υπέροχες βόλτες σε 
έναν πολύ όμορφο και ήσυχο χώρο 
και κυρίως φιλικό προς άτομα του 
φάσματος του αυτισμού.

Τα παιδιά  μας, είχαν την ευκαι-
ρία να βιώσουν τις ευεργετικές ιδι-
ότητες της θεραπευτικής ιππασίας, 
δίνοντάς τους την αίσθηση του ί-
διου τους του εαυτού( ιδιοδεκτικότη-
τα),του σώματός τους και της αλλη-
λεπίδρασης με τον περιβάλλον. 

Το ρυθμικό βάδισμα των αλόγων 
,που μοιάζει με το φυσικό βάδισμα 
των ανθρώπων, γέμισε τα παιδιά 
μας ηρεμία, χαλάρωση και ταυτό-
χρονα χαρά και αυτοπεποίθηση !

Ήταν μια υπέροχη βόλτα!
Ευχαριστούμε πολύ τον οδηγό 

μας ,Δημήτρη Τσέα ,(Tseas Travel)
για την δωρεάν μετακίνηση των παι-
διών μας προς και από τον ιππι-
κό ,την κυρία Έρρικα Παλουκίδου 
(Εxpress Mαrket,Πατρίδα Ημαθί-
ας),για την προσφορά ντόνατς και 
κρουασάν στα παιδιά μας και φυσι-
κά τους πολύτιμους εκπαιδευτές του συλλόγου μας.

Με εκτίμηση
Το ΔΣ του συλλόγου Μ.Α.μ.Α
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Θερινό Σινεμά = η πιο 
ασφαλής και άνετη δια-
σκέδαση.

--> απολύμανση πριν 
κάθε προβολή,

--> μεγάλες αποστάσεις 
--> περιορισμένη διαθε-

σιμότητα εισιτηρίων
--> αντισηπτικά σε κάθε 

είσοδο και έξοδο
Ο Άνθρωπος του Θεού - Man of God
Προβολές στην Θερινή αίθουσα:  (μόνο χρήση μά-

σκας)  
Προβολές:  Παρασκευή 24/9, Δευτέρα 27/9,  Τρίτη 

28/9,  Τετάρτη 29/9 στις 20.30
Σάββατο 25/9, Κυριακή 26/9 στις 21.15
Σκηνοθεσία: Γελένα Πόποβιτς
Σενάριο: Γελένα Πόποβιτς
Πρωταγωνιστούν: Άρης Σερβετάλης, Alexander 

Petrov, Mickey Rourke, Χρήστος Λούλης, Καριοφυλλιά 
Καραμπέτη, Νικήτας Τσακίρογλου, Γιάννης Στάνκογλου, 
Τάνια Τρύπη, Μαρθίλια Σβάρνα, Ιερώνυμος Καλετσά-
νος, Γιάννης Αναστασάκης, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, 
Βασίλης Κουκαλάνι

PAW PATROL: Η ΤΑΙΝΙΑ (ΜΕΤΑΓΛ)  
Προβολές στην Θερινή αίθουσα:   (μόνο χρήση μά-

σκας)  -   Σάββατο 25/9, Κυριακή 26/9 στις 19.30 

Ο Πατέρας - The Father
Προβολές στην Θερινή αί-

θουσα:  (μόνο χρήση μάσκας)  
Πέμπτη 23/9 στις 20.30 

Η καλύτερη ταινία του καλο-
καιριού

- ΌSCAR Α΄ Ανδρικού 
Ρόλου   - 

- OSCAR Καλύτερου διασκευασμένο σεναρίου
Σκηνοθεσία: Φλόριαν Ζέλερ
Σενάριο: Φλόριαν Ζέλερ, Κρίστοφερ Χάμπτον
Πρωταγωνιστούν: Αντονι Χόπκινς, Ολίβια Κόλμαν, 

Μαρκ Γκάτις, Ιμοτζεν Πουτς, Ρούφους Σίγουελ, Ολίβια 
Γουίλιαμς

  
Το Κινηματοθέατρο ΣΤΑΡ διευκρινίζει ότι η πρόσβα-

ση στο θερινο κινηματογράφο είναι ελεύθερη σε όλους, 
χωρίς να απαιτείται καμιά επίδειξη αποτελέσματος τεστ 
ή βεβαίωσης εμβολιασμού (αυτά ισχύουν για τους κλει-
στούς-χειμερινούς κινηματογράφους). Απλά, έχετε τη 
μάσκα σας μαζί και έρχεστε !!

 
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρό-

γραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω 
σύνδεσμο: 

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     23/9/21 - 29/9/21

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Κοινοποιήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας 

την 30-7-2021, αριθμό έκθεσης επίδοσης 279β, από τον 
Δικαστικό Επιμελητή του Πρωτοδικείου Βέροιας, Εφετείου 
Θεσσαλονίκης, Στέργιο Γ. Στραβέλα, ακριβές αντίγραφο 
της με αρ. κατάθεσης 428/ΑΦ-ΓΔ/2021/21-7-21 ΑΙΤΗΣΗΣ, 
απευθυνόμενη στο Μονομελές Πρωτοδικείο Βέροιας, του 
ΤΟΠΑΛ ΙΣΜΑΗΜΟΓΛΟΥ ΣΑΛΗ του ΜΕΜΕΤ, κάτοικο Αλε-
ξάνδρειας, Κολοκοτρώνη 10, κατά της ΓΙΑΣΑΡ ΚΑΜΕΤ του 
ΧΑΣΑΝ, πρώην κάτοικο Αλεξάνδρειας και ήδη αγνώστου 
διαμονής, με την οποία Αίτηση ζητά ο πρώτος να του ανα-
τεθεί προσωρινά και αποκλειστικά η άσκηση της γονικής 
μέριμνας και της επιμέλειας της ανήλικης κόρης του ΤΟΠΑΛ 
ΙΣΜΑΗΝΟΓΛΟΥΑΒΔΙΓΙΕ, ορίστηκε δικάσιμος η 3-11-2021 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 στο Πρωτοδικείο Βέροιας και 
τέλος η προσωρινή διαταγή με την οποία αναθέτει προσω-
ρινά στον αιτούντα την άσκηση της επιμέλειας του ανήλικου 
τέκνου του.

Βέροια 4-9-2021
Ο Δικαστικός Επιμελητής

Στέργιος Στραβέλας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ 
ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Ενημερώνουμε ότι η περιφορά της εικόνας του Οσίου Ιωάννη  Κουκουζέλη του Αγιορείτη την 

Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2021 δεν θα γίνει λόγω των πρωτοκόλλων  του covid 19.
Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      ΑΓΙΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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Gastarbeiter…
Περίμεναν νάρθουν  οι ξενιτεμένοι.
Περίμεναν…

Αυτούς πούχαν ξεχάσει τον εαυτό τους 
στις γειτονιές
και είχαν πάρει μαζί τους
μονάχα τα ονόματα.
Βασιλική, Γεωργία, Τριανταφυλλιά…

Σε πόσα όνειρα κοιμήθηκε η Αγάπη;

Έπειτα στα ξένα,
το πρωί έρχονταν τα λεωφορεία 
έπαιρναν τα σώματά τους και τα πήγαιναν 
στις μηχανές
που δεν ξέραν τίποτα 
για την Βασιλική, την Γεωργία την 
Τριανατφυλλιά. 

Δεν ξέραν τίποτα. …………………….Τίποτα 
για την Αγάπη.
Όμως περίμεναν. 
Όπως τα δένδρα την Άνοιξη.
Όπως τα λιμάνια τα καράβια.

Ως πότε τάχα;
 …Ξενιτεμένο μου πουλί εκεί στα ξένα 
πούσαι…
τραγούδαγαν.
Είχαν μάθει και το Gastarbeiter.
Αυτό το άτιμο το Gastarbeiter.
Γιατί τάχα δεν το άλλαζαν με το καλώς ήλθες;
 
Θυμάστε την Πηνελόπη 
που τρελάθηκε σαν τον είδε στην Ιθάκη…
Καλώς ήρθες!
Καλώς ήρθες αγάπη μου!

Έτσι τέλειωνε η Οδύσσεια! 
Η  οδύσσεια των ερώτων όμως πότε;

…Δουλεύω μπρος, δουλεύω μπρος  
την μηχανή
   στην βάρδια δύ.. στην βάρδια δύο δέκα…
τραγουδούσε!

Στην βάρδια, 
που σκοτώνει τα βράδια Αγάπη μου!

Γιάννης Ναζλίδης

Βρέθηκαν κλειδιά
Βρέθηκαν κλειδιά στην περιοχή Μητροπό-

λεως, κοντά στην εκκλησία της Μητρόπολης. 
Όποιος τα έχασε ας περάσει από τα γραφεία 
της εφημερίδας «ΛΑΟΣ», Βενιζέλου 10.

Τάσος Μπαρτζώκας για τη 
συνάντηση με το Γ.Γρ. 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και Καταπολέμησης της 

Φτώχειας: «Κανένας αθέατος 
από την Πολιτεία!»

Με το Γ.Γ Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης και 
Καταπολέμησης της 
Φτώχειας, κ. Γ. Σταμά-
τη συναντήθηκε ο Τά-
σος Μπαρτζώκας, κα-
τόπιν των επαφών που 
πραγματοποιεί συστη-
ματικά με τοπικές συλ-
λογικότητες της Ημα-
θίας, οι οποίες ασκούν 
κοινωνική πολιτική.

Ο Βουλευτής έθεσε 
στο Γ.Γ μια σειρά από 
θέματα, εστιάζοντας 
ιδίως στο ζήτημα του 
Προσωπικού Βοηθού 
για τα άτομα με αναπηρία που θα θεσμοθετηθεί το αμέσως επόμενο διά-
στημα, την περαιτέρω οικονομική και θεσμική στήριξη των δομών ΑμΕΑ 
στην Ημαθία, την επέκταση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, τις 
πολιτικές του Υπουργείου για την 3η Ηλικία και τους χρόνια πάσχοντες, 
καθώς και τα προγράμματα για τους μακροχρόνια άνεργους.

Όπως τόνισε στο Γ.Γ ο Τάσος Μπαρτζώκας, είναι μεγάλη η προστιθέ-
μενη αξία του Προσωπικού Βοηθού, ενώ απέσπασε τη διαβεβαίωση ότι 
δεν θα εξαιρεθεί καμία κατηγορία αναπηρίας από τους εν δυνάμει δικαι-
ούχους του Προγράμματος.

Παράλληλα, ο Βουλευτής μετέφερε τα αιτήματα και τις επιδιώξεις των 
τοπικών φορέων που ασχολούνται με την προώθηση των δικαιωμάτων 
του παιδιού, ζητώντας από τον κ. Σταμάτη την ενίσχυση της συνεργα-
σίας, την ενημέρωση τους σχετικά με τα χρηματοδοτικά εργαλεία για τις 
δράσεις τους και την επίλυση θεσμικών-γραφειοκρατικών εμποδίων.

Έχοντας ως στόχο τη διαρκή, αλλά και ουσιαστική, υποστήριξη του 
έργου των κοινωνικών φορέων στην Ημαθία, ο Τάσος Μπαρτζώκας βρί-
σκεται σε συνεχή επικοινωνία με το Υπουργείο Εργασίας, επιδιώκοντας 
από κοινού με την πολιτική ηγεσία την προστασία των ευάλωτων συμπο-
λιτών μας και τη συμπερίληψη τους σε όλες τις εκφάνσεις του κοινωνικού 
βίου. Όπως χαρακτηριστικά ο ίδιος δηλώνει «Κανένας δεν πρέπει να 
μένει αθέατος από την Πολιτεία».

Άγγελος Τόλκας :
 «Η κυβερνητική αφωνία 

για τις εξελίξεις του 
Κορωνοϊού στην Ημαθία 
και για το νέο Lock Down 

είναι εκκωφαντική»
Ο Βουλευτής του ΣΥΡΙ-

ΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία 
με ερώτησή του προς τους 
Υπουργούς Υγείας, Προστα-
σίας του Πολίτη και Πολιτι-
κής προστασίας φέρνει το 
lock down στη Βουλή και ζη-
τάει εξηγήσεις.

-Γιατί η Ημαθία έφτασε 
πάλι σε αυτό το σημείο, 

-τί έκαναν και τί κάνουν 
για την προστασία των Ημα-
θιωτών, 

-γιατί δεν ακολούθησαν 
τα επιβληθέντα μέτρα αλλά 
και γιατί επιμένουν σε λάθη 
τους.

Παράλληλα ρωτάει γιατί δεν εφαρμόστηκαν συγκεκριμένα μέτρα 
που προτείνει όπως η ιχνηλάτηση του ιού, η εφαρμογή μέτρων και 
ελέγχων, περισσότερα δωρεάν rapid test από τον ΕΟΔΥ, ειδικό 
σχέδιο δράσης και πρόληψης για την Ημαθία, ενδυνάμωση και 
στήριξη των δομών υγείας της Ημαθίας, ανάκληση της αναστολής 
εργασίας νοσοκομειακών που αδυνατίζει τα νοσοκομεία και το-
ποθέτηση σε κατάλληλες θέσεις, μέτρα για την επανεκκίνηση του 
εμβολιασμού που στην Ημαθία δεν πάει καλά. 

Ο Άγγελος Τόλκας, με την κατάθεση της ερώτησης, τόνισε : «η 
τοπική κοινωνία είναι ανήσυχη και γεμάτη ανασφάλεια. Δεν μπορεί 
να μένει μακριά από τις εξελίξεις, από την προστασία, από την 
φροντίδα της πολιτείας. Δεν έχουμε δει κανέναν κυβερνητικό αξιω-
ματούχο μέσα σε αυτό το νέο lockdown και κανείς δεν επισκέφτηκε 
την Ημαθία από κοντά. Την ίδια αδιαφορία βλέπουμε και από τους 
κυβερνητικούς βουλευτές που δημιουργεί ερωτηματικά. Θέλουμε 
στον τόπο μας να στηρίζονται όλοι οι πολίτες και η πολιτεία να είναι 
ΕΔΩ, παρούσα και αποτελεσματική. 

Καλούμε μαζί μας όλους τους συμπολίτες που βιώνουν αυτήν 
την αδιαφορία να αλλάξουμε πορεία, να τερματίσουμε την παρακ-
μή».
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε χθες Παρασκευή 24 

Σεπτεμβρίου 2021 στις 11.00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου 
στην Ν. Λυκογιάννη ο Αντώνιος 
Σαβ. Βοργιαζίδης σε ηλικία 77 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε χθες Παρασκευή 24 

Σεπτεμβρίου 2021 στις 4.30 μ.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευ-
ής Πατρίδας ο Χρήστος Αμανατί-
δης σε ηλικία 84 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 25 

Σεπτεμβρίου 2021 στον Ι-
ερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του πολυαγαπημένου 
μας συζύγου, πατέρα, υιού, 
αδελφού και θείου

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
ΦΩΤΙΑΔΗ

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 παιδιά, Η μητέρα
Η αδελφή,  Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

H κίνηση του 
Μητροπολίτη

Ο Σεβασμι-
ώτατος Μητρο-
πολίτης

Βεροίας, Να-
ούσης και Κα-
μπανίας κ. Πα-
ντελεήμων:

 Το Σαββα-
τοκύριακο 25 
και 26 Σεπτεμ-
βρίου κατόπιν 
ευγενούς προ-
σκλήσεως θα 
σ υ μ μ ε τά σ χ ε ι 
στα Εγκαίνια 
του Ιερού Να-
ού του Αγίου 
Ιωάννου του 
Θεολόγου στην 
Ιερά Μονή Πα-
ν τοκράτορος 
της Επισκοπής 
Αλεξανδρείας 
στη Ρουμανία. 

 Την Παρα-
σκευή 1 Οκτω-
βρίου στις 6:00 
μ.μ. θα χορο-
στατήσει στον Εσπερινό στον Ιερό Ναό του Οσίου Αντωνίου του Νέ-
ου Πολιούχου Βεροίας με την ευκαιρία της ενάρξεως της νέας κατη-
χητικής χρονιάς. Στον Εσπερινό θα συμμετάσχουν όλοι οι Κατηχητές 
και οι Κυκλάρχες της Ιεράς Μητροπόλεως. 

Το Σάββατο 2 Οκτωβρίου το πρωί θα λάβει μέρος στο Πολυαρ-
χιερατικό Συλλείτουργο στον Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού 
στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας. Στο τέλος θα τελεστεί το 
τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο της μακαριστής Θεοδώρας Μπίρδα, 
κατά σάρκα μητέρας του Πρωτοσυγκέλλου της Ιεράς Μητροπόλεως 
μας Αρχιμ. Αθηναγόρου Μπίρδα.  

Το Σάββατο 2 Οκτωβρίου το απόγευμα θα λάβει μέρος στον Πο-
λυαρχιερατικό Εσπερινό στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου Νέας Φιλαδελφείας στην Αθήνα με την ευκαιρία της εορ-
τής της Συνάξεως της Ιεράς Εικόνος της Υπεραγίας Θεοτόκου της 
«Βουρλιώτισσας».  

 Την Κυριακή 3 Οκτωβρίου το πρωί θα λάβει μέρος στο Πολυαρ-
χιερατικό Συλλείτουργο στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου Νέας Φιλαδελφείας στην Αθήνα με την ευκαιρία της εορ-
τής της Συνάξεως της Ιεράς Εικόνος της Υπεραγίας Θεοτόκου της 
«Βουρλιώτισσας».  

Ζητούνται καθηγητές 
για το Κοινωνικό 

Φροντιστήριο Βέροιας

Η Διαχειριστική Επιτροπή Του Κοινωνικού Φρον/ρίου Βε-
ροιας που λειτουργεί υπό την Αιγίδα της Ένωσης Συλλόγων 
Γονέων κ Κηδεμόνων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας ζητά Εθελοντές Καθηγητές 
όλων των Ειδικοτήτων για να διδάξουν σε μαθητές /τριες 
Β’ Κ Γ’ Λυκείου.  Τηλ. Επικοινωνίας.  Έλενα Μυτηλέκα: 
6975978717. 

Αντώνης Καρανάτσιος: 6974745261.

Αναστέλλονται 
οι αρχαιρεσίες 

για την ανάδειξη νέου ΔΣ 
του «Έρασμου»

Ο  Σύλλογος Κοινωνι-
κής Παρέμβασης «Έρα-
σμος», μετά από έκτακτη 
συνεδρίαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του

(Αριθμ. Πράξης 07/21-
09-2021) ανακοινώνει 
την επ’ αόριστον και μέ-
χρι νεωτέρας αναστολή 

της διεξαγωγής Αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου 
ΔΣ, (που είχαν  προγραμματιστεί με αρχική και 
επαναληπτική ημερομηνία στις 18 & 25 Σεπτεμ-
βρίου 2021 αντίστοιχα),  λόγω των απαγορευτι-
κών υγειονομικών μέτρων, από την Πολιτεία, κατά 
της διασποράς της επιδημικής νόσου COVID19, 
βάσει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Δ1 α/
ΓΠ.οικ.57069/2021 - ΦΕΚ 4337/Β/18-09-2021. 

Επιφυλασσόμεθα για έγκαιρη σχετική ενημέρω-
ση των μελών από πλευράς του Συλλόγου μας, 
περί νέων ημερομηνιών διεξαγωγής της εκλογικής 
διαδικασίας, δια ανακοινώσεως Τύπου, μετά την 
άρση των απαγορευτικών μέτρων. 

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



Κομματική 
Οργάνωση 

Νάουσας: Να 
παρθούν άμεσα 

μέτρα προστασίας 
από τη πανδημία 

στα σχολεία!
Από την Κομ-

ματ ική Οργά -
νωση Νάουσας 
του ΚΚΕ, γνω-
στοποιούνται τα 
εξής:

«Λίγες μέρες 
μετά το άνοιγμα 

των σχολείων φανερώνεται ο κίνδυνος από  
την ανυπαρξία μέτρων προστασίας των μαθη-
τών , καθηγητών  προσωπικού από τη παν-
δημία. Τα κρούσματα στο 1ο Λύκειο Νάουσας 
, στο Γυμνάσιο Επισκοπής , στο ΕΠΑΛ Νάου-
σας και στο 1ο Γυμνάσιο Νάουσας  αποδει-
κνύουν ότι η διάδοση του ιού στους μαθητές 
παίρνει τη μορφή χιονοστιβάδας!

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τη βδομάδα έναρ-
ξης του νέου σχολικού έτους τα κρούσματα 
στην προσχολική και σχολική ηλικία, 4 - 18 
ετών, αυξήθηκαν κατά 14% σε σχέση με τη 
βδομάδα πριν ανοίξουν τα σχολεία γίνεται 
αντιληπτή η ανάγκη άμεσα να παρθούν μέ-
τρα, καθώς ο Νομός μας βρίσκεται ήδη στο « 
κόκκινο» !

Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση εξακολουθεί 
να αρνείται να εφαρμόσει ουσιαστικά μέτρα 
πρόληψης, αφού αυτά «κοστίζουν», όπως 
είναι η αραίωση μαθητών ανά τμήμα, οι προ-
σλήψεις προσωπικού καθαριότητας, οι κατάλ-
ληλες αίθουσες, ο έλεγχος της μετάδοσης του 
ιού με επαναλαμβανόμενα τεστ από τον ΕΟ-
ΔΥ στα σχολεία, αλλά και κέντρα εμβολιασμού 
και ενημέρωσης στα σχολεία.

Το ΚΚΕ καλεί όλο το λαό της Νάουσας να 
διεκδικήσει , μέσα από τους φορείς του , τα 
συνδικάτα, τους αγροτικούς Συλλόγους , τους 
συλλόγους γονέων κα,  άμεσα να παρθούν 
μέτρα από τη κυβέρνηση για να μη πληρώσει 
ο λαός με τη ζωή του την ανυπαρξία τους!

Σήμερα επιβάλλεται να παρθούν άμεσα 
μέτρα:

• 15 μαθητές στην τάξη. Καθημερινή απο-
λύμανση των σχολείων , προσλήψεις μόνιμου 
προσωπικού καθαριότητας.

• Άμεση κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών 
κενών με μόνιμους διορισμούς.

• Φροντιστηριακά μαθήματα για να καλυ-
φθούν οι μορφωτικές επιπτώσεις της πανδη-
μίας.

• Να λειτουργήσουν με πλήρη κάλυψη όλες 
οι δομές Ειδικής Αγωγής.

• Μαζικά δωρεάν τεστ για όλους - Κέντρα 
ενημέρωσης, εμβολιασμού, διεξαγωγής τεστ 
και εξατομικευμένης παρακολούθησης, με ευ-
θύνη του κράτους στα σχολεία.

• Επιστροφή όλων των εργαζομένων του 
Νοσοκομείου Νάουσας που βρίσκονται σε 
αναστολή και πρόσληψη επιπλέον εργαζομέ-
νων. Κανένας εργολάβος σε δομές Υγείας και 
Πρόνοιας.

• Κάλυψη όλων των κενών σε ΙΚΑ και αγρο-
τικά Ιατρεία». 

Από τον Συνεργατικό Σχηματισμό Αγροδιατροφής Ι.Κ.Ε. «Ag-Cluster»
Ημερίδα για τα Ανταγωνιστικά Αγροτικά 

Προϊόντα με μειωμένες εισροές και χαμηλό 
περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Ο Συνεργατικός Σχηματισμός 
Αγροδιατροφής στην Κεντρική 
Μακεδονία Ι.Κ.Ε. «Ag-Cluster» 
διοργανώνει στο Αιγές Μέλαθρον 
Hotel (Νέα Περιφερειακή Οδός 
Βέροιας - Νάουσας) ενημερωτι-
κή ημερίδα,το Σάββατο 2 Οκτω-
βρίου στις 11:00 π.μ., με θέμα:

 «Ανταγωνιστικά Αγροτικά 
Προϊόντα με μειωμένες εισροές 

και χαμηλό περιβαλλοντικό α-
ποτύπωμα»

Το πρόγραμμα της ημερίδας 
περιλαμβάνει:

11:00 – 11:15 Υ Π Ο Δ Ο Χ Η 
ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ

11:15 – 11:30 Κ Α Κ Α Φ Ι Κ Α Σ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Γεωπόνος, Διαχειριστής Ag – 
Cluster

 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 
AG – CLUSTER ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟ-
ΝΙΑΣ: 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ-
ΤΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑ»

11:30 – 11:45  ΡΕΠΠΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
Γεωπόνος, Τμήμα Επιχειρησιακής Υποστήριξης Έργων Ευ-

φυούς Γεωργίας της Neuropublic
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΦΥΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΜΕΙΩ-

ΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕΣΩ GAIASENSE: 
ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑΣ»
11:45 – 12:00  ΖΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Καθηγητής Γεωπόνος, Διευθυντής Εργαστηρίου Τηλεπισκό-

πησης, Φασματοσκοπίας & 
Γεωγραφικών Συστημάτων 
Πληροφοριών Α.Π.Θ.

«ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΥΣΤΗ-
ΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩ-
ΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΤΙΣ Α-
ΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ: 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΤΕΡΝΩΝ 
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕ-
ΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ»

12:00 – 12:15 ΘΩΜΙΔΗΣ 
ΘΩΜΑΣ

 Φυτοπαθολόγος, Αν. Κα-
θηγητής στο Διεθνές Πανεπι-
στήμιο Ελλάδος, Τμήμα Επι-
στημών Διατροφής και Διαι-
τολογίας

«ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΨΕ-
ΚΑΣΜΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑ»

12:15 – 12:30 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Πρόεδρος της Κοινοπραξίας Συνεταιρισμών Ομάδων Παρα-

γωγών Ν. Ημαθίας
«Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΡΟΔΑΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟΥ: 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟΝ ΣΥ-
ΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ AG – CLUSTER ΚΑΙ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΙΩ-
ΜΕΝΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑ»

12:30  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ
13:00  ΛΗΞΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
-Θα τηρηθούν όλα τα μέτρα που προβλέπονται από το υγειο-

νομικό πρωτόκολλο.
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Δήμος Βέροιας: Ευχαριστίες σε όλους 
όσοι συνέβαλαν στην επιτυχημένη 

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας

 Ο Δήμος Βέροιας 
ευχαριστεί θερμά ό-
λους όσοι συμμετείχαν 
και συνεργάστηκαν 
στις επιτυχημένες δρά-
σεις της Ευρωπαϊκής 
Εβδομάδας κινητικότη-
τας:

-Τους διευθυντές και 
τους εκπαιδευτικούς 
που συμμετείχαν από 
τα 8ο,7ο,1ο και 6ο Δη-
μοτικά Σχολεία Βέροι-
ας. 

-Το τμήμα Τροχαίας 
Βέροιας, τον διοικητή 
κ. Ιωσήφ Παρούτογλου 
και τους υπαστυνο-
μους κ. Χαράλαμπο 
Καϊλόγλου και κ. Γεώρ-
γιο Αντωνίου για την εκπόνηση των δράσεων κυκλοφοριακής αγωγής.

-Το τμήμα τουρισμού Βέροιας με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Λαζαρο Ασλανίδη, τον υπεύθυνο επιστημονικό συνεργάτη 
κ. Βαλαχη Ιωάννη και ιδιαιτέρως τον δάσκαλο και ερευνητή κ. Μάκη Δημητράκη για την εθελοντική και τόσο εποικοδομητική 
συμβολή με τις γνώσεις του στις ξεναγήσεις και περιπατητικές διαδρομές μαθητών και δημοτών στη Βέροια και τη γνωριμία 
με τα μνημεία.

-Τους Διευθυντές Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης κυρίους Δημήτριο Πύρινο και 
Αθανάσιο Παπαδόπουλο όπως και 
τους υπευθύνους σχολικών δρα-
στηριοτήτων κ. Λένα Δημητριάδου 
και Νίκο Νικολαΐδη.

-Το διοικητικό συμβούλιο, τους 
εργαζόμενους και την ομάδα Τε-
χνολογίας της Δημόσιας Βιβλιοθή-
κης Βέροιας για τα εκπαιδευτικά 
εργαστήρια και την παρουσίαση 
ποδηλάτου.

-Τους καταστηματάρχες ποδη-
λάτων της πόλης μας κ. Απόστολο 
Σκούταρη από το ΒΒΤ και Δημήτρη 
Σεπκα από το Ride για τη δράση 
Fix my Bike στο πάρκο των Αγίων 
Αναργύρων.

Τέλος ευχαριστεί όλους τους δη-
μότες που αγκάλιασαν τις δράσεις, 
συμμετείχαν και χρησιμοποίησαν 
τα κοινόχρηστα ποδήλατα του Δή-
μου Βέροιας κατεβάζοντας τη σχε-
τική εφαρμογή. 

Κάποιες από τις δράσεις θα συ-
νεχιστούν και στο επόμενο διάστη-
μα, λόγω του μεγάλου ενδιαφέρο-
ντος συμμετοχής.

Ο Δήμος Βέροιας επίσης μοίρα-
σε αναμνηστικά μπλουζάκια με το 
λογότυπο της Ευρωπαϊκής εβδο-
μάδας κινητικότητας.

Τη ευθύνη της διοργάνωσης εί-
χαν οι αντιδήμαρχοι Παιδείας και 
Ισότητας Φύλων κ. Τζήμα Συρμού-
λα και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης και Ψηφιακής Πολιτικής κ. Καλ-
λίστρατος Γρηγοριάδης.

8 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 του Σαββατοκύριακου25-26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

CMYK

Πρωτοβουλία για το Παιδί: 
Διαδικτυακή Ημερίδα για το 

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας και 
το Κέντρο αναφοράς, συμβουλευτικής 

και θεραπείας τραύματος
Το Κέντρο Ημερήσιας 

Φροντίδας παιδιών σε κίν-
δυνο και το Κέντρο αναφο-
ράς, παροχής συμβουλευ-
τικής και θεραπείας τραύ-
ματος της Πρωτοβουλίας 
για το Παιδί καλούν το κοι-
νό στη Διαδικτυακή Ημερί-
δα με θέμα:  «Το Κέντρο 
ημερήσιας φροντίδας και 
στήριξης οικογένειας και 
το Κέντρο αναφοράς, συμ-
βουλευτικής και θεραπεί-
ας τραύματος οικοδομούν 
την κοινωνική συνοχή. Α-
πολογισμός», τη Δευτέρα 
27 Σεπτεμβρίου 2021 στις 
11:00 πμ.

Η συμμετοχή είναι α-
νοιχτή σε όλους, με προ-
εγγραφή στον σύνδεσμο 
https://forms.office.com/r/
UxNhKRxmCm ή στη σε-
λίδα της Πρωτοβουλίας για 
το Παιδί (www.propaidi.
org).

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει τις εισηγήσεις:
«Κατά της αποδιοργάνωσης των μηχανισμών κοινωνικής συνοχής»
Από τον  κ. Βαλάντη Καραγιάννη Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού – Κοινω-

νικό Λειτουργό
«Γιατί όχι το καλύτερο; βαθαίνοντας και επεκτείνοντας διαρκώς  τις υπηρεσίες 

μας»
Από την κ. Ολυμπία Πητσιάβα Διευθύντρια ΚΗΦ - Παιδαγωγό
«Από την δυσλειτουργική οικογένεια στην αυτάρκεια: ένας μηχανισμός από-

σβεσης των κρίσεων και των συνεπειών τους»
Από την κ. Κωνσταντίνα Μάντσου, Ψυχολόγο στο ΚΗΦ
«Τρία χρόνια αλμάτων: αποτίμηση και προοπτικές μίας δύσκολης πορείας
Από τον κ. Μιλτιάδη Μελιόπουλο, Κοινωνικό Λειτουργό στο ΚΗΦ
«Θεραπεία τραύματος: μια δύσκολη, πολύπλοκη και συνεργατική επιχείρη-

ση»
Από την κ. Μαρία Δραμιλαράκη Παιδοψυχίατρο στον Οργανισμό
«Συμβουλευτικό Κέντρο: ένα στηθοσκόπιο που αφουγκράζεται την κοινωνία»
Από την κ. Μαρία Πανταζή Ψυχολόγο στο ΚΕΘΕΤ
«Παραβατικοί ανήλικοι: μία μεγάλη πρόκληση προ των θυρών»
Από την κ. Θεοδώρα Νιώπα Διευθύντρια του ΚΑ-ΚΕΘΕΤ - Κοινωνική Λει-

τουργό
Η Ημερίδα υλοποιείται στα πλαίσια των Πράξεων 
«Επέκταση, διεύρυνση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών από το 

Κέντρο Ημερησίας Φροντίδας παιδιών σε κίνδυνο Βέροιας» και
«Επέκταση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Κέντρο 

αναφοράς και παροχής συμβουλευτικής Βέροιας. Διεύρυνση με λειτουργία Κέ-
ντρου θεραπείας τραύματος». 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», με τελικό δι-
καιούχο την Πρωτοβουλία για το Παιδί.



Του ιερέως
Παναγιώτου Σ. 
Χαλκιά

Διακόσια χρόνια, φίλοι 
αναγνώστες, πέρασαν α-
πό την Ελληνική Επανά-
σταση του 1821 και γιορ-
τάζουμε φέτος την επέτειό 
τους. Θα ακούσουμε αρ-
κετές θριαμβολογίες και ί-
σως υπερβολές. Σημασία, 

όμως, για μας τους σημερινούς Έλληνες έχει να 
ενσκήψουμε, κυρίως, στις εμφύλιες πολιτικές 
(κυρίως) συγκρούσεις των προγόνων μας, που 
συνέβησαν κατά την πορεία της επανάστασης, 
να προβληματιστούμε, μήπως στο πέρασμα του 
χρόνου, αλλάξουμε τακτική και γίνουμε καλύτεροι.

Η λατρεία προς το πνεύμα των Ελλήνων δεν 
εμπόδισε πολλούς ξένους να ιδούν αμερόληπτα 
και κριτικά το δαιδαλώδη και ανεξιχνίαστο χαρα-
κτήρα μας. Την προσωπογραφία μας παρουσία-
σε ο δικαστής Κέλλυ μέσα σε λίγες γραμμές, που 
απέσπασε και το πρώτο βραβείο, λέγοντας:

«Ο Έλλην είναι ευφυέστατος αλλά και οιημα-
τίας (άνθρωπος της έπαρσης), δραστήριος αλλά 
και αμέθοδος, ανυπόμονος αλλά και πολεμιστής, 
φιλότιμος, αλλά και πλήρης προλήψεων.

Έκτισε Παρθενώνα, που τον άφησε να γίνει 
ερείπιο. Ανάδειξε το Σωκράτη να τον καταδικά-
σει σε θάνατο. Τον δίκαιο Αριστείδη για να τον 
εξοστρακίσει. Εδημιούργησε το Βυζάντιο για να 
το εγκαταλείψει, να περιέλθει στους Τούρκους. 
Έκανε την επανάσταση του 1821, για να τη δια-
κινδυνέψει. Μετεκάλεσε τον Καποδίστρια, για τον 
δολοφονήσει. Τον Όθωνα για να τον εξορίσει… 
Παράδοξο πλάσμα, εκπληκτικό, ατίθασο, ημίκα-
λο, ημίκακο, αβεβαίων διαθέσεων, σοφόμωρον, 
εγωπαθές».

Ανέκαθεν δύο μεγάλα τρωτά σημεία διαβρώ-
νουν την ψυχή των Ελλήνων, που, δυστυχώς, 
εμφανίζονται και στο 1821, αλλά και διατηρούνται 
και μέχρι τις μέρες μας. Η αντιφατικότητα και η δι-
χόνοια. Διάσπαση και κατακερματισμός κατοικούν 
μέσα στην ουσία της ατομικής και συλλογικής 
ύπαρξής μας και χρωματίζουν τη δράση μας.

Η πολιτική κρίση που υπόβοσκε από το πρώ-
το έτος της Επανάστασης του ’21 και είχε οξυνθεί 
κατά τους τελευταίους μήνες του 1823, εξελίχτηκε 
κατά το πρώτο εξάμηνο του 1824 σε εμφύλιο 
πόλεμο. Αντιμαχόμενοι από τη μια πλευρά οι 
σημαντικότεροι στρατιωτικοί της Πελοποννήσου 
με τον Κολοκοτρώνη επικεφαλής και από την 
άλλη ο κύκλος του Μαυροκορδάτου με τους ση-
μαντικότερους πολιτικούς 
της Πελοποννήσου και τους 
νησιώτες. Το Ρουμελιώτικο 
στοιχείο εκπροσωπούσε ο 
Κωλέτης.

Αλλά και οι τελευταίο 
μήνες του 1824 οδηγούν 
σε δεύτερο εμφύλιο πό-
λεμο. Πολιτικοί τώρα και 
στρατιωτικοί της Πελοπον-
νήσου στρέφονται προς 
τους Υδραιοσπετσιώτες, 
υποστηριζόμενοι από τους 
Ρουμελιώτες οπλαρχηγούς. 
Αποτέλεσμα: Βιαιοπραγίες 
κυβερνητικών στην Πελο-
πόννησο, φυλάκιση αρχη-
γών «ανταρτών», θάνατος 
Ανδρούτσου από τους αν-
θρώπους του Γκούρα, δι-
ασπασμένοι και αλληλομι-
σούμενοι μέχρι το τέλος της 
Επανάστασης οι Έλληνες. 
Αποκορύφωση η δολοφο-
νία του αναμορφωτή του 
Ελληνικού κράτους Ιωάν-
νη Καποδίστρια από τους 
Μαυρομιχαλαίους.

Αν οι συμμαχικές δυ-
νάμεις στη Ναυμαχία του 
Ναυαρίνου δεν έδιναν το 
τελευταίο χτύπημα στους 

Τούρκους, δεν γνωρίζουμε, αν μόνοι τους οι Έλ-
ληνες θα στεραίωναν το κράτος.

Ο Σολωμός στον ύμνο του προς την Ελευθε-
ρία, εξορκίζοντας τη διχόνοια μεταξύ των Ελλή-
νων, τονίζει ότι:

«Κρατάει ένα σκήπτρο η δολερή
καθενός χαμογελάει
πάρτο λέγοντας και συ» (στροφή 144).
Και ο Κάλβος στην ωδή το φάσμα, γράφει για 

τη διχόνοια των Ελλήνων:
«Μεγάλη, τρομερή
με τα πτερά απλωμένα
καθώς αετός ακίνητος
κρέμεται στον αέρα.
Ψηλά η διχόνοια» (στροφή ΙΕ΄).
Δυστυχώς, με την αντιφατικότητα, το διχασμό 

και τη διχόνοια, όχι μόνο στην Επανάσταση, αλλά 
και στη συνέχεια το Έθνος μας επικράνθη. Έφθα-
νε σε εξουθένωση, υφίστατο ταπείνωση, συρόταν 
σε υποταγή και αιχμαλωσία αιώνων, έπεφτε εύ-
κολα στην παγίδα Μικρασιατικών, οδηγούμενο 
σε φρικώδη δράματα εθνικών ολοκαυτωμάτων. 
Αυτές οι αμαρτίες έφθασαν μέχρι τις μέρες μας με 
τον εμφύλιο σπαραγμό που ζήσαμε αλλά και μετά 
τη μεταπολίτευση. Χαρακτηριστικός ο χωρισμός 
(μεγάλη ντροπή μας) σε «πράσινα» και «γαλάζια» 
καφενεία.

Η Επανάσταση του 1821 που γιορτάζουμε την 
επέτειο των 200 χρόνων της, μας διδάσκει ότι η 
Εθνική ομοψυχία είναι ο μοναδικός δρόμος, γιατί 
περιθώρια διχασμών δεν υπάρχουν. Λαός, λοι-
πόν, και ηγεσία σήμερα, κατάφορτοι από ιστορική 
εμπειρία και πικρή γεύση της ιστορίας, οφείλουμε 
και για το δύσκολο παρόν και για το άγνωστο του 
Ελληνισμού, να μην ακροβατούμε επάνω στο 
σχοινί της Διχόνοιας, αιώνιοι υποψήφιοι αυτοκτό-
νοι. Ιδιαίτερα σήμερα που η χώρα μας οδοιπορεί 
εν μέσω κινδύνων και η καταιγίδα της ανατολικής 
γειτονικής μας χώρας, μας απειλεί. Ας δώσει, 
λοιπόν, η επέτειος των διακοσίων χρόνων της 
Επανάστασης την ευκαιρία στον κάθε Έλληνα και 
στην κάθε Ελληνίδα να βελτιώσουν το περιβάλ-
λον, αρχίζοντας από τον εαυτό τους.

Ας κάνουμε όλοι μας κριτική και αυτοκριτική 
για να γίνουμε καλύτεροι πολίτες, καλύτεροι οδη-
γοί, καλύτεροι δάσκαλοι, δημόσιοι και ιδιωτικοί υ-
πάλληλοι, καλύτεροι επαγγελματίες, επιχειρηματί-
ες, καλύτεροι συνδικαλιστές και υποστηριχτές του 
δημόσιου χρήματος. Να αρχίσει να βελτιώνεται η 
ποιότητα των πολιτικών κομμάτων, της αυτοδιοί-
κησης, για να γίνονται στη χώρα μας σοβαρά έρ-
γα υποδομής. Αυτό το δρόμο της επετείου πρέπει 
να ακολουθήσουμε.
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 Φίλοι μου, καλή σας ημέρα, 
η ώρα θα ήτανε εννέα και κάτι ψιλά, κάτι 

δεν πήγαινε καλά με την εσώψυχη κατάστα-
ση της κοιλίας και κατά λάθος βρέθηκα, στην 
μπουγατσερί, «να χαιρετήσω τον χοντρό», να 
υπάρχει και μία συνέχεια με το προηγούμενο 
αρθράκι!

Στο διπλανό τραπέζι, η συζήτηση έντονη 
διότι έπρεπε να βρεθεί ποιος κέρδισε τις ε-
ντυπώσεις, ποιος ήταν ο καλύτερος ντε, στην 
Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πάει και αυτή, 
«Θεός σχωρέστην»!

Είδες τι καλά τα είπε ο Αλέξης ο ένας, δεν 
πρόκειται να ξαναδείτε εξουσία ο άλλος, θα 
σας διαλύσουμε στις επόμενες εκλογές ο 
πρώτος … και εγώ αδιάφορος να ασχολού-
μαι με τα εσώψυχά μου!

Ε εσείς κύριε, τι έχετε να πείτε, κάντε και 
ένα διάλειμμα.

Δυστυχώς, είχα αναγνωριστεί!
Εγώ ξέρετε, δεν παρακολουθώ ΔΕΘ, εδώ 

και χρόνια, μου είναι αδιάφορη, προτιμώ το 
νέξτ μόντελ για μεγάλα μεγέθη, αλήθεια του 
χρόνου θα είμαι και εγώ υποψήφιος, θα με 
στηρίξετε!

Σα δε ντρέπεσαι ο ένας, δεν αισχύνεσαι 
ο άλλος, ξαφνικά μονιάσανε, τα βρήκανε και 
ξεσπαθώσανε εναντίον, ενός κακόμοιρου 
πειναλέου ευσωμούλη!

Μόνο να κατηγορούμε ξέρουμε και εάν εί-
ναι να πάρουμε θέση, αποφεύγουμε!

Λοιπόν απαντήστε Κυριάκος ή Αλέξης, Α-
λέξης ή Κυριάκος;

Πρώτον είστε επίμονοι και δεύτερον θα τα 
ακούσετε, διότι μου διακόψατε την ιεροτελε-
στία της μάσας!

Λοιπόν, μου είναι αδιάφοροι, γιατί δεν μου 
εξηγούνε πως γίνεται μία χώρα, με σχέση 
ΑΕΠ-χρέους, στο 125% να είναι χρεοκοπη-
μένη και πως με χρέος στα 380 δις και βάλε 
και σχέση χρέους ΑΕΠ στο 235% να είναι σε 
ρυθμό ανάπτυξης!

Λοιπόν μου είναι αδιάφοροι, γιατί δεν μου 
εξηγούνε, την τραγικότητα της κατάστασης. 
Πως είναι δυνατόν με σχέση στο 125%, να 
εισέρχεται η πατρίδα στο ΔΝΤ και στα μνη-
μόνια για το καλό μας και τελικά η σχέση να 
πολλαπλασιάζεται!

Μου είναι αδιάφοροι, γιατί παραδώσανε 
την Εθνική μας κυριαρχία και πλέον δεν απο-
φασίζουμε εμείς, για το μέλλον των παιδιών 
μας.

Μου είναι αδιάφοροι, διότι «κλείσανε» τα 
εθνικά θέματα με γνώμονα όχι το εθνικό συμ-
φέρον, αλλά τα συμφέροντα ξένων παραγό-
ντων!

Μου είναι αδιάφοροι, γιατί ξεσκίσανε το 
βασικό μισθό, διαλύσανε το σύνολο των ερ-
γασιακών δικαιωμάτων, για να προσελκύσου-
νε επενδυτές!

Μου είναι αδιάφοροι, γιατί αυξήσανε την 
ανεργία για το καλό μας και τα παιδιά μας 
φεύγουνε σε άλλες «πατρίδες» και η χώρα τα 
αντικαθιστά (τα παιδιά μας) με εισαγόμενες 
Αμάλ!

Μου είναι αδιάφοροι, διότι εγκαταστήσανε 
εργασιακό μεσαίωνα με κύριο χαρακτηριστικό 
την υπερφορολόγηση!

Μου είναι αδιάφοροι, γιατί χαρίσανε όλη τη 
Δημόσια περιουσία της Ελλάδος για το καλό 
μας!

Μου είναι αδιάφοροι, διότι φέρανε εξαθλί-
ωση, φτωχοποίηση, ανέχεια, πείνα και οδη-
γήσανε στην αυτοκτονία χιλιάδες συνανθρώ-
πους μας, οι οποίοι δεν αντέξανε την πίεση 
των συνθηκών. 

Η χρηματοδότηση των μεγάλων μέσων 
ενημέρωσης, οδηγεί σταδιακά στην κατάργη-
ση της Δημοκρατίας!

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

ΥΓ.  Αλέξη, επειδή ήσουν λαλίστατος και 
αύξησες μισθούς και διόρισες και προσωπικό 
στο Δημόσιο, απλά να σου υπενθυμίσω ότι 
δεν ξεχνώ ποιος πρόδωσε τη Μακεδονία, δεν 
ξεχνώ ποιος πρόδωσε τον λαό γράφοντας 
στα παλαιότερα των υποδημάτων του την 
θέλησή του (δημοψήφισμα το ονόμασες), δεν 
ξεχνώ ποιος με έβαλε στην ουρά στα ΑΤΜ, 
για να πάρω πενήντα ευρώ, όσο και η αμοιβή 
των ΜΚΟ, και επίσης δεν ξεχνώ ποιος ξέσκι-
σε τη μεσαία τάξη με την διαστημική φορολό-
γηση, για την οποία αντί να ζητήσεις συγνώ-
μη, είπες ότι δεν γινότανε αλλιώς. Έτσι απλά!

ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΦΟΡΟΙ!
Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα 
Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Μετά από 15 χρόνια συνδικαλιστικής περιήγησης, 24 χρόνια 
γάμου και 27 χρόνια ως ελεύθερος επαγγελματίας κατέληξα: να 
ντύνομαι στη «μπουτίκ μπαμπάς & μαμά», να τρώω από το «μάρ-
κετ πεθερός & πεθερά» και να σας «πολεμώ» με το πληκτρολό-
γιο μου».

Εμφύλιες συγκρούσεις 
(1821-2021)
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ΣυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒ
Σεπτέμβριος 2021

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημα

από27-09-2021

μέχρι03-10-2021

θαείναιτοεξής:

Αυτόματοςτηλεφω-

νητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Σάββατο25-09-2021

08:00-14:30ΚΟΥΡ-

ΚΟΥΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

ΠΙΝΔΟΥ 15 ΚΑΙ ΚΑ-

ΡΑΤΑΣΟΥ ΓΩΝ ΙΑ

23310-65931

08:00-14:30 ΤΥ-

ΡΙΝΤΖΗΣΑΝΕΣΤΗΣ

ΕΞΩΘΕΝ ΓΕΝΙΚΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥΒΕ-

ΡΟΙΑΣ23310-25000

08:00-14:30ΛΙΑΚΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΚΙΜΩΝΟΣ1-3

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ(πιάτσαταξί)23310-72677

14:30-21:00ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΣΑ-

ΝΙΟΥ3(απέναντιαπόμάρκετΓαλαξίας)23310-75180

19:00-21:00 ΠΑΠΑΡΗ ΧΡ. ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΛΗΑΣ 4

23310-60064

21:00-08:00 ΠΑΠΑΡΗ ΧΡ. ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΛΗΑΣ 4

23310-60064

Κυριακή26-09-2021

08:00-14:30 ΒΕΧΤΣΑΛΗΔΗΜΗΤΡΑΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ

19ΚΑΙΜΟΡΑΒΑ(έναντιΙΚΑ)23310-64102

14:30-21:00ΓΚΡΕΖΙΟΥΔΗΜΗΤΡΑΠΙΝΔΟΥ11(κά-

τωαπότααστικά)23310-23023

19:00-21:00ΜΟΥΡΤΖΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΤΡΕΜΠΕΣΙ-

ΝΑΣ20-ΚΤΕΛ23310-27355

21:00-08:00ΜΟΥΡΤΖΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΤΡΕΜΠΕΣΙ-

ΝΑΣ20-ΚΤΕΛ23310-27355

Δευτέρα27-09-2021

14:30-21:00ΖΑΜΑΝΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑΒΕΝΙΖΕΛΟΥ26

23310-24123

27/09/2021 14:30-21:00ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩ-

ΤΗΣΗΡΑΣ10(κοντάσταΚΤΕΛ)23310-62989

19:00-21:00ΘΩΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 82

23310-67530

21:00-08:00ΘΩΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 82

23310-67530

Φαρμακεία Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην 
Σταδίου για τον αγώνα κυπέλλου 
με την Αναγέννηση Kαρδίτσας

Αποβλέπονταςστηνομαλήκαιασφαλήδιεξαγωγήτηςοδικήςκυκλο-
φορίας, στηνπρόληψη των τροχαίωνατυχημάτων,στην εξυπηρέτηση
καιασφάλειατουκοινούκατάτηδιάρκειατέλεσηςποδοσφαιρικούαγώ-
ναΚυπέλουΕλλάδοςοΑστυνμοικόΔιευθυντήςΗμαθίαςαποφασίζει:

Τηναπαγόρευσητηςστάσηςκαιστάθμευσηςπάσηςφύσεωςοχημά-
των,όπουαυτήεπιτρέπεταιστηνοδόΣταδίου,απότηνσυμβολήτηςμε
τηνοδόΖωναράέωςτηνσυμβολήτηςμετηνοδόΕυριπίδη.Οιανωτέ-
ρωκυκλοφοριακέςρυθμίσειςθαεφαρμοσθούντηνΚυριακή26-09-2021
καικατάτιςώρες13:00΄–19:00΄.

Κώστας Τούτσης: “Ο 
χρόνος είναι μαζί μας...”

Οπροπονητής τηςΒέροιας 2017ΚώσταςΤούτσηςαναφέρθηκε
στηνπαρουσία της ομάδας του, στο greekhandball.com, επισημαί-
νοντας:

‘’Έγινεμιαμεγάληπροσπάθειααπότουςανθρώπουςτηςομάδας
γιατηνστελέχωσηκαιτηνσωστήλειτουργία,γιανασυνεχίσουμετην
προσπάθειαπουξεκίνησεοΓιάννηςΧασιώτης.Παρότισεσχέσημε
τοπερσινόρόστερηομάδαάλλαξεπολύ,καταφέραμεναπαρουσι-
άσουμεένασύνολοπουείναισχετικάμικρό,αλλά,νομίζωότιαπαρ-
τίζεταιαπόαθλήτριεςπουαγαπάνεαυτόπουκάνουνκαιθέλουννα
βοηθήσουνστηνεξέλιξητηςομάδας.

Όσογιατοξεκίνημαμας,σίγουραηομάδαείχελίγοχρόνογιανα
ετοιμαστείκαιπαρότιδενείχαμεστηνδιάθεσημαςστοπρώτοπαιχνί-
διόλεςτιςδιαθέσιμεςαθλήτριεςκαταφέραμενακερδίσουμε.Συνεχί-
ζουμετηνπροσπάθειαμαςτοΣάββατοπαίζονταςμετηνΚοζάνη,σε
ένασίγουραδιαφορετικόπαιχνίδιαπόαυτότηςΆρτας.Θαπροσπα-
θήσουμε,παρουσιάζοντας καλόαγωνιστικόπρόσωπο, να κάνουμε
τηνδεύτερημαςνίκηΟχρόνοςθεωρώείναιμαζίμαςκαιμέσααπό
την καλή λειτουργία μας ναβελτιώνουμεατομικά τις αθλήτριες μας
καιτηνπαρουσίατηςομάδαςμας‘’.

ΜετονΕθνικόΚοζάνης,θαείναιδιαθέσιμεςηΚύπριαΚωνσταντι-
νίδουκαιηΜαρτινόφσκααπότηνΒόρειαΜακεδονία,οιοποίεςδεν
είχανπαίξειστηνπρώτηαγωνιστική.

Αντίθετα,ηΝαυσικάΜαταρώναθαλείψεικαιπάλικαθώςυπεβλή-
θησεμικροεπέμβασηκαιθαγυρίσεισταγήπεδασε20ημέρες.

Α’ κατηγορία
Τοπρόγραμματης2ης

αγωνιστικής
Ντέρμπι στην Μελίκη με τον Τάκη Τσακαλίδη

ΣυνεχίζεταιτοΣάββατοτοπρωτάθληματηςΑ’κατηγορίας.Οιαγώνες
θα ξεκινήσουνστις 4.30μμ Στην2ηαγωνιστική τοπαιχνίδιπου ξεχω-
ρίζειείναιαυτόπουθαδιεξαχθείστηνΜελίκηόπουοΦίλιπποςμενέο
προπονητήστονπάγκο τονΤάκηΤσακαλίδη υποδέχεται τονφιλόδοξο
φέτοςΑστέραΤριποτάμου.ΗΝάουσακαιηΑγκαθιάπαίζουνεκτόςέδρας
αλλάεύκολαηδύσκολαθαπάρουντιςνίκες

Αναλυτικάτοπρόγραμμα
ΠΑΟΚΟΥΛΟΥΡΑΣ-ΜΕΓΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΓΙΑΣΜΑΡΙΝΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣΜΕΛΙΚΗΣ-ΑΣΤΕΡΑΣΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ
ΑΧΘΟΣΑΡΟΥΡΗΣΚΥΨΕΛΗΣ-ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ
ΕΝΩΣΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥΠΑΥΛΟΥ-ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ
ΓΑΣΚΟΠΑΝΟΥ-ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ

ΕΠΣ Ημαθίας
Οι18ομάδεςτηςφετινής

Β’κατηγορίας
Την Δευτέρα η κλήρωση

και 3/10 η σέντρα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑπότηνΈνωσηΠοδοσφαιρικώνΣωματείωνΗμαθίαςκαιτηναρ-

μόδιαΕπιτροπήΠρωταθλημάτωνκαιΚυπέλλουαυτήςανακοινώνεται
ότιηκλήρωσητουπρωταθλήματοςτηςΒ΄ΕρασιτεχνικήςΚατηγορίας
της ποδοσφαιρικής περιόδου 2021-2022 θα πραγματοποιηθεί τη
ΔΕΥΤΕΡΑ27ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ2021καιώρα6μ.μ.,στιςεγκαταστά-
σειςπουδιατηρείηΕ.Π.Σ.Η.,στοΔημοτικόΣτάδιοΒέροιας,υπότους
όρουςκαιτιςπροϋποθέσειςπουορίζειηΠολιτείαμεβάσητηνισχύ-
ουσαΚ.Υ.Α.,στοπλαίσιοτηςκαταπολέμησηςτηςπανδημίαςτουκο-
ρωνοϊούCOVID-19.Παρακαλούνται ταΣωματείαπουθαπαραβρε-
θούνστηνωςάνωδιαδικασίανααποστείλουνΕΝΑΝ(1)Εκπρόσωπο
τους τομέγιστο, βάσει της ισχύουσαςΚ.Υ.Α. και τωνπεριοριστικών
μέτρωντηςΠολιτείαςστοπλαίσιοτηςκαταπολέμησηςτηςπανδημίας
τουκορωνοϊούCOVID-19.Οιαγώνεςτουπρωταθλήματοςθαξεκινή-
σουντηνΚΥΡΙΑΚΗ3ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ2021,σύμφωναμετοπρόγραμμα
πουθαπροκύψειαπότηνωςάνωδιαδικασία,όπωςπροβλέπεταικαι
απότηνΠροκήρυξηΠρωταθλημάτωντηςΈνωσης,ενώτοσύστημα
διεξαγωγήςθαανακοινωθείδημόσιακαιθακοινοποιηθείσταΣωμα-
τείαμεΣυμπληρωματικήΠροκήρυξη.ΑπότηνΕπιτροπήΠρωταθλη-
μάτωνκαιΚυπέλλουτηςΕ.Π.Σ.Ημαθίας

Οιομάδεςπουσυμμετέχουν
ΚΑΒΑΣΙΛΑ,ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ,ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΚΑΨΟΧΩΡΑ,ΒΡΥ-

ΣΑΚΙ,ΚΥΨΕΛΗ,ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ,ΑΕΠΒΕΡΟΙΑΣ,ΡΑΧΙΑ,ΑΓ. ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΣ,ΠΑΤΡΙΔΑ,Α.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ,ΕΠΙΣΚΟΠΗΝ.,ΛΕΥΚΑΔΙΑ,ΟΛΥ-
ΜΠΙΑΚΟΣΝ.,ΤΡΙΛΟΦΟΣ,ΑΣΩΜΑΤΑ,ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ

Συλλυπητήριο μήνυμα
του Φιλίππου Βέροιας

ΟΠρόεδρος, τοΔ.Σ. και τα μέλη τουΑ.Π.Σ. «ΦίλιπποςΒέροιας»
αισθάνονται τηνανάγκη να εκφράσουν τα ειλικρινήσυλλυπητήριαστον
αθλητή,AlanAgovic,ημητέρατουοποίου«έφυγε»ξαφνικάαπότηζωή.

Ευχόμαστεδύναμηκαικουράγιοστηνοικογένεια.Αιωνίατηςημνήμη.



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών 

Κανάρη 20,  T.K. 10674  Αθήνα
Tηλ.: 210-3625300, Fax: 210-3618341, E-mail: info@depeka.gr, 

URL: www.epeka.gr

Αθήνα, 15/9/2021

Ο  Δικαιούχος Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών 
«ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.»)

Έχοντας υπόψη:
1. Τη με Κωδικό 024.9iv Α/Α ΟΠΣ 1524 και Αρ. Πρωτ. 3612/2.6.2016 Πρόσκληση της Ειδικής Υπη-

ρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρη-
σιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής 
ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας-ΕΚΤ» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινω-
νικό Ταμείο, με τίτλο «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, 
Κοινωνικό Φαρμακείο».

2. Τον από Ιουνίου 2016 Οδηγό Εφαρμογής και Λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών της 
Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ε.Κ.Τ. (ΕΥΣΕΚΤ), η οποία υπάγεται 
στην Εθνική Αρχή Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6871/10.10.2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Δομή Παροχής 
Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας» και 
με κωδικό ΟΠΣ 5001736 στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

4. Το γεγονός της αποχώρησης του Φαρμακοποιού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ε-

νός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη 
λήξη του προγράμματος, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της Πράξης «Δομή Παροχής Βασι-
κών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας», 
στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», του Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προ-
ώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας-ΕΚΤ», ο οποίος συγχρηματο-
δοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί 
ανά Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών στο Δήμο Παρέμβασης και ανά ειδικότητα, ο εξής αριθμός 
ατόμων με τα κάτωθι απαιτούμενα προσόντα:

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής
Ανεξαρτήτως κατηγορίας, οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, θα πρέπει να: 

i) έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, ii) έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει 
την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν, iii) είναι: α) Έλληνες πολίτες, β) πολίτες 
των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του 
N.2431/1996 και γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται 
από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελλη-
νικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, 
αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958). Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια 
απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οι-
κείας ειδικότητας.

2.Προθεσμία:
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) 

και αρχίζει από Δευτέρα 27/9/2021 έως και Τετάρτη 6/10/2021.
3. Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσε-

ων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τη συγχρηματοδοτούμενη δράση “Δομές Παροχής 
Βασικών Αγαθών”»]:

α) στο δικτυακό τόπο του Φορέα (www.epeka.gr), β) στα γραφεία του Φορέα στην Περιοχή Παρέμ-
βασης (διεύθυνση: Κτίριο Λόγγου-Τουρπάλη Τ.Κ. 59200 Νάουσα)   και γ) στο δημοτικό κατάστημα του 
Δήμου Παρέμβασης. 

4. Αιτήσεις:
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΣΟΧ: α) στο δικτυακό τόπο 

του Φορέα (www.epeka.gr), β) στα γραφεία του Φορέα στην Περιοχή Παρέμβασης (διεύθυνση: Κτίριο 
Λόγγου-Τουρπάλη Τ.Κ. 59200 Νάουσα) και γ) στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Παρέμβασης. Καλού-
νται να την συμπληρώσουν και να την υποβάλουν ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία 
του Φορέα στην ακόλουθη διεύθυνση: Κανάρη 20, Τ.Κ. 10674 Αθήνα, τηλ.: 210-3625300 (ώρες επικοι-
νωνίας: 12:00-14:00), απευθύνοντάς την στο Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.», υπόψη Διεύθυνσης Οικονομικής 
& Διοικητικής Διαχείρισης/ Τμήματος Προσωπικού, σχετικά Αριθμός Ανακοίνωσης (ΣΟΧ 8/2021). Το 
εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος 
μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

του Σαββατοκύριακου 11www.laosnews.gr16-17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016του Σαββατοκύριακου 25-26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Ξεκινούν οι εγγραφές στο 
Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Νάουσας

Ξεκινούν οι εγγραφές στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Νάουσας, υπό την αιγίδα του Νομικού Προσώπου 
«Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας», το οποίο ανταποκρινόμενο στην αγωνία των 
γονέων της πόλης, οι οποίοι δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν το κόστος της φροντιστηριακής δαπάνης, θα επανα-
λειτουργήσει και φέτος το κοινωνικό φροντιστήριο για τους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Οι εγγραφές ξεκινούν από την Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσουν έως την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου. Οι 
εγγραφές θα γίνονται στο χώρο του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Νάουσας κτίριο Λόγγου Τουρπάλη. 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής είναι τα ακόλουθα: α) φωτοτυπία ταυτότητας κηδεμόνα, β) φωτοτυπία εκ-
καθαριστικού σημειώματος 2020, γ) πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο καταδεικνύει την κοινωνικοοικονομική κατάσταση του αιτούντα όπως κάρτα ανεργίας 
γονέα, πιστοποιητικό αναπηρίας κτλ, θα γίνεται δεκτό ως επιπλέον κριτήριο συμμετοχής.

Εθελοντές – καθηγητές
Όσοι καθηγητές  - καθηγήτριες  όλων των ειδικοτήτων επιθυμούν να συμμετάσχουν και να διδάξουν εθελοντικά 

στους μαθητές - μαθήτριες Γυμνασίου και Λυκείου, μπορούν να επικοινωνήσουν με το Κέντρο Κοινότητας. 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι α) φωτοτυπία πτυχίου και β) φωτοτυπία ταυτότητας. 
Περισσότερες πληροφορίες για τις εγγραφές και για τους εθελοντές καθηγητές δίνονται, στα τηλέφωνα 

2332029980 & 2332052216.

Περίληψη της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 8/2021 Ανακοίνωσης/ Πρόσκλησης
 Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση 

εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο της 
Πράξης με τίτλο: «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό 

Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας»

Γράφει ο  
Παναγιώτης 
Παπαδόπουλος
Φιλόλογος

       Στην ιστορική 
τους πορεία τα κράτη 
στηρίχτηκαν και συνε-
χίζουν να στηρίζονται 
στην εκπαίδευση. Στην 
προσπάθεια να αποκτή-

σουν την  ικανότητα όλοι οι πολίτες να γεύονται 
τα αγαθά της γνώσης και του πολιτισμού. Η  
Ελλάδα αυτήν την αναγκαιότητα  τη διαθέτει  
πριν  από πολλά χρόνια και την προέβαλε για 
να ενισχύσει. Ακόμη και στα δύσκολα χρόνια της 
επονείδιστης τούρκικης σκλαβιάς φρόντισε μέσα 
από το θεσμό των Κρυφών Σχολείων να διατη-
ρήσει ζωντανή στα Ελληνόπουλα την εθνική και 
θρησκευτική τους συνείδηση. 

Σήμερα ζούμε στο ρυθμό της ταχύρρυθμης  
τεχνολογικής  ακμής και όλες οι δραστηριότητες 
της ζωής και οι επικοινωνίες των ανθρώπων 
γίνονται στην απρόσωπη γλώσσα των Η/Υ. Οι 
σπουδές σε όλες τις εκπαιδευτικές  βαθμίδες  
έκαναν την μεγάλη αλλαγή και την ανατροπή 
τους. Ωστόσο τα ερωτήματα παραμένουν: τα 
Πανεπιστήμια της χώρας μας θα συνεχίσουν με 
τις καινούργιες και αναβαθμισμένες μεθόδους 
να προσφέρουν τις απαραίτητες γνώσεις  στους 
φοιτητές, τους αυριανούς δασκάλους και υπηρέ-
τες του πνεύματος? 

Η σπουδαιότητα του έργου των Πανεπιστη-
μιακών ιδρυμάτων θεωρείται από όλους που 
μπορούν να έχουν γνώμη δεδομένη. Με τους 
νόμους και τα επικρατέστερα συστήματα εκπαί-
δευση,  τα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα 
της χώρας οφείλουν να προσφέρουν μαζί με 
την επιστημονική τους  έρευνα και τις απαραί-
τητες γνώσεις στους διδάσκοντες στα δημοτικά 
σχολεία, τα Γυμνάσια και τα Λύκεια της χώρας. 
Πρέπει  όλα να σπουδάζουν σήμερα με μέθοδο 
: «Μικρότερο κακό είναι η αγραμματοσύνη παρά 
η κακή και χωρίς μέθοδο εκπαίδευση.» Πλάτω-
νας,  

Το Άρθρο 16 παρ.2 του Ελληνικού Συντάγμα-
τος αναφέρει ρητά το σκοπό και το περιεχόμενο 
της παρεχόμενης γνώσης. Γράφει ακριβώς: «Η 
παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του κράτους 
και έχει σκοπό την ηθική, την πνευματική, επαγ-
γελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την 
ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνεί-
δησης και τη διαπλαση τους σε ελεύθερους και 

υπεύθυνους πολίτες»
Στην παρ.5 του ιδίου άρθρου 16,καθορίζεται 

και νομικά η μορφή των ανωτάτων ιδρυμάτων.  
«Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά 
από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση. Τα ι-
δρύματα αυτά τελούν υπο την εποπτεία του κρά-
τους έχουν δικαίωμα να ενισχύονται οικονομικά 
από αυτό και λειτουργούν σύμφωνα με τους νό-
μους που αφορούν τους οργανισμούς τους.» Και 
λίγο παρακάτω στην παρ. 8 (16) αναγράφεται η 
απαγόρευση της ίδρυσης Ιδιωτικών Ανωτάτων 
Ιδρυμάτων της χώρας. « Η σύσταση ανώτατων 
σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται» Αγνοούν 
οι αντιδρώντες τη δαπάνη και το μαρτύριο των 
γονιών εκείνων που θα υποστούν να στείλουν 
τα παιδιά τους στο εξωτερικό να συνεχίσουν τις 
σπουδές τους .

Από όσα αναφέρει το Σύνταγμα, (συγχωρή-
στε με αν κάνω λάθος) δεν γίνεται λόγος για 
τη μορφή των ιδρυμάτων αυτών. Θεωρείται ότι 
είναι πνευματικά ιδρύματα επιστημονικής έρευ-
νας. Δηλαδή όλοι οι σπουδάζοντες θα γίνουν 
ερευνητές. Γιατί κάποιοι δεν μπορούν να κατα-
λάβουν ότι φορτώνουν  τους σπουδαστές με 
περιττές και επουσιώδεις γνώσεις.. Προσοχή. 
Ασφαλώς και έχουν αλλάξει τα πράγματα και οι 
συνθήκες. Μπορώ να έχω γνώση για ένα βασι-
κό. 

Μια ερώτηση. Από τους 100 π χ Φιλολόγους 
πόσοι θα ασχοληθούν με την έρευνα? Ας υποθέ-
σουμε περίπου 10.  Γιατί θυσιάζουμε  τους 90 οι 
οποίοι θα πάνε να διδάξουν στα σχολεία Β/θμιας 
εκπαίδευσης. Γνώμη μου .Θα σπουδάσουν όλοι 
και οι 100 την ύλη που απαιτείται για τις μαθη-
σιακές ανάγκες του Γυμνασίου και του Λυκείου. 
και μετά όσοι θέλουν να γίνουν ερευνητές να 
τους ευχηθούμε καλό  ταξίδι στις πόλεις του 
εξωτερικού. Ο καθηγητής που θα διοριστεί στο 
Γυμνάσιο ιδιαίτερα στο Λύκειο πρέπει να γνωρί-
ζει την ύλη και με την προσωπική του μελέτη θα 
μπορεί να σταθεί επάξια μπροστά στα μάτια των 
παιδιών που σήμερα γνωρίζουν πολλά. Να μπο-
ρεί να διδάξει τον Πλάτωνα και τον Θουκυδίδη 
χωρίς να αναζητήσει βοηθήματα. Καθηγητής της 
Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο  της Θεσσαλονίκης 
σε συγκέντρωση κάποιας ημερίδας σε ερώτησή 
μου παραδέχτηκε ότι ο πτυχιούχος δεν μπορεί 
αμέσως να διδάξει. Είναι όμως κρίμα. Για να 
ωριμάσει και να αποδώσει ένας καθηγητής θα 
περάσουν αρκετά χρόνια, τα παιδιά όμως θα 
είναι ζημιωμένα. 

H παρεχόμενη παιδεία 
από τα Πανεπιστήμια στους καθηγητές 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΛΥΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ   Έναρξη μαθημάτων
Τα μαθήματα εκμάθησης χορών και οικοτεχνίας στο Λ.Ε. Βέροιας για παιδιά και ενήλικες, αρχί-

ζουν! Με χαρά περιμένουμε να υποδεχτούμε τους νέους μας φίλους και να ανταμώσουμε ξανά με 
τους παλιούς. Εγγραφές στο χώρο του 1ου Δημ. Σχολείου το Σάββατο 25/9 από τις 12 μ.μ. μέχρι 
τις 4 μ.μ. Εναρξη τη Δευτέρα 27/9 για τους ενήλικες και το Σάββατο 2/10 για τα παιδιά.

Θα τηρηθούν απαρέγκλιτα τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6944561894 
κα Χατζηνικολάου Ζωή 6978008428 κα Τρομπούκη Λόλα 6944453395 κα Ρέππα Έλσυ

Το Δ.Σ.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο

διαμερίσματαστοΜα-

κροχώριΒεροίαςαπό

80 τ.μ. το καθένα,σε

καλήκατάστασηκαισε

τιμή ευκαιρίας 48.000

ευρώ και τα δύο δια-

μερίσματα.Πληρ. τηλ.:

6987234784και6987

239560.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-

σμα91 τ.μ.στηνοδό

Ηρακλέους (Ακρόπο-

λη) στη Βέροια στο

ισόγειοσε άριστη κα-

τάσταση.Πληροφορί-

εςτηλ.:6944910329.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέ-

ρισμα σταΑστικά 88

τ.μ. 50.000 ευρώ,

διαμπερές, κόπλαμ,

χωρ ί ς  α σ α ν σ έ ρ .

Τηλ.: 6945 122583

Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονο-

κατοικία 200 τμ, στη

Φυτειά με πανοραμι-

κή θέα, σε οικόπεδο

1.500 τ.μ. Τιμή ευ-

καιρίας. Τηλ.: 23310

93389κοςΧρήστος.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-

δο 700 τ.μ. στηνΑγ.

Βαρβάρα σε πλαγιά,

του Σαββατοκύριακου

ΠεριφέρειαΚεντρικήςΜακεδονίας
ΠεριφερειακήΕνότηταΗμαθίας

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

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

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

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

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

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

ΔήμοςΒέροιαςΔημοτικήΕνότηταΒέροιας
ΓραφείοΔημάρχου: 2331350505
ΑντιδήμαρχοςΑνάπτυξηςκαιΟικονομικών: 2331350632
ΤμήμαΚαθαριότητας-Ανακυκλώσιμωνυλικών

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

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

στηνπλατεία τουχωριού.

Πληρ.Τηλ.6981058526.

ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  α γρός

χέρσος 11.000 τ.μ. στον

Άγιο Γεώργιο, θέση«ΣΥ-

ΚΙΕΣ» τιμή 15.000 ευ-

ρώ. Τηλ.: 6945 122583,

Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙκεντρικόΜε-

σιτικόγραφείοστηΒέροια.

Πληρ. τηλ.:2331063283,

ώρες08.00-10.00.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οπωρο-

πωλείο επί τηςοδούΜη-

τροπόλεως στη Βέροια.

Πληροφορίες τηλ. 6976

063527.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ.13688 Ενοικιάζεταιανακαινισμένο

διαμέρισμαστοκέντροτηςπόλης90τ.μ.σε
1οόροφομε2υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Η
κατάστασητουπολύκαλή,μεκαινούργιακου-
φώματασυνθετικά,καινούργιοηλεκτρολογικό
πίνακα,μεκεντρικήθέρμανσηπετρελαίουπου
λειτουργείάψογακαιτοενοίκιοεπίσηςλογικό
στα300€.

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.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

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

Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλωμένηκαι
μεηλεκτρικέςσυσκευές,συνολικήςεπιφάνειας
200τ.μ.σεδύοεπίπεδα .Αποτελείταιαπό2
υ/δ,Σαλόνι,Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναι
κατασκευασμένητο1998καιδιαθέτειθέρμανση
ατομική-Πετρέλαιο.Έχειαπεριόριστηθέα,τα
κουφώματατηςσυνθετικά,μεδιπλάτζάμια  ,
διαθέτειτζάκι,αποθήκηκαιμεγάληαυλή.Τι-
μή:320€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ. ,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40τ.μ.
,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σαλόνια
5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,καιδύο
μπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατότητατοπο-
θέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχεικαμινάδα),
επιπλωμένη,μεαποθήκηκαιμεδύοντουλάπες
,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλάκαιηλιακόθερ-
μοσίφωνα,προσφέρεταισετιμήπραγματικής
ευκαιρίας,350€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034ΚΤΕΛΒέροιας,ενοικιάζεται

αποθήκη120τ.μ.,μεκαλήπρόσβασηαπό
τηνείσοδοτηςοικοδομής,σεημιυπόγειο,τιμή
πολύχαμηλήμόνο100€.

Κωδ.13867 Ενοικιάζεταικάτωαπότον
περιφερειακόαποθήκη250τ.μ.μεοικόπεδο
6.000τ.μ.περιφραγμένοκαιπεριποιημένο ,
μηνιαίομίσθωμαμόνο600€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 22754 - ΣΤΗΝΠΛΑΤΕΙΑΩΡΟ-

ΛΟΓΙΟΥΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙσπάνιαςπροβολής
γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας38τ.μ.1οςΥ-
περυψωμένος.Αποτελείταιαπό2χώρουςκαι
έχειδικότουWC.ΈχεικουφώματαΑλουμινίου
συρόμενα,μεανελκυστήρακαινούργιο,διαθέ-
τειεπίσηςκαιA/C-Ενοίκιο200€.Τογραφείο
μαςδιαθέτειτηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

ΚΩΔ:105942ΚΕΝΤΡΟ,Ενοικιάζεταιγρα-
φείοσυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ.,1οςόροφος
υπερυψωμένος,σεσημείομεγάληςεμπορι-
κότηταςκαιπροβολής,ενιαίοςχώρος,μεWC,
σεπολύκαλήκατάσταση,ηθέρμανσητουμε
κλιματιστικόinverter,ηλιόλουστοιχώροι,σετιμή
προσφοράςμόνο:200€,διατίθεταικαιπλήρως
επιπλωμένοόπωςτιςφωτογραφίεςστα250€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14025Ενοικιάζεταιστονπεζόδρομο
τηςΒέροιαςμεγάληΕπαγγελματικήΣτέγη213
τ.μ.αποτελούμενηαπό7χώρουςανεξάρτητους
,φωτεινούςσεεξαιρετικάκαλήκατάστασημε
2WCκαιασανσέρ,μεμηνιαίομίσθωμα700€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.14501ΚΕΝΤΡΟ,κοντάσταΚΤΕΛ

κατάστημα30τ.μ.,ισόγειο,καλήςεμπορικότη-
ταςκαισεκεντρικόσημείο,κατάλληλογιακάθε
εμπορικήδραστηριότητακαιχρήση,τιμήμόνο
200€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.Υπόδειξημόνοσε
σοβαράενδιαφερόμενο.

Κωδ.14035Κατάστημαμεωραίαβιτρίνα
σεκαλόεμπορικόσημείο ,πάροδοτηςΜη-
τροπόλεως36τ.μ., ισόγειοκαιμε36τ.μ.πα-
τάρι,διατίθεταιπροςενοικίαση,ενοίκιο400€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13374ΣΤΟΚΕΝΤΡ0ΤΗΣΒΕΡΟΙΑΣ,
ενοικιάζεταισπάνιοκατάστημαισόγειο31τ.μ.,
καθ.καιμε28τ.μ.πατάρι,διαμπερέςμεβιτρί-
να3,5και3,5μ.,κατάλληλογιακάθεχρήση,
υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενους
, τιμή650€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ;12970ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!ΚΑΤΩΜΟΥΣΕΙΟ

πωλείταιδιαμέρισμα63τ.μ.καθαράστοΙσόγειο,
με2υ/δ,σαλονοκουζίνα,μπάνιοκαιαποθήκη,
σεπολύκαλήκατάσταση,ανακαινισμένοκο-
μπλέ,μελίγακοινόχρησταχωρίςθέρμανση,μα-
ζίμεκλειστόγκαράζ21,50τ.μ.σετιμήευκαιρίας
όλαμαζίμόνο37.000€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ:106990ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,ΠωλείταιΔι-
αμέρισμαΙσόγειο91τ.μ.καθ.με2υ/δ,σαλόνι,
κουζίνα,μπάνιοκαιαποθήκη,κατασκευήςτου
1988,σεπολύκαλήκατάσταση,μεατομική
θέρμανσηπετρελαίου,ηλιόλουστουςχώρους,
μερικώςανακαινισμένο,σετιμήπροσφοράςμό-
νο:50.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12743-ΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙΔι-
αμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας113τ.μ.μικτά
και90τ.μ.καθαράστον2οόροφο.Αποτελείται
από2Υπνοδωμάτιαμεγάλα,Σαλοκουζίνακαι
Μπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο1995και
διαθέτειθέρμανσημεσόμπαηότιάλλοθελή-
σειοαγοραστής,έχεικαινούργιακουφώματα
αλουμινίουμεδιπλάτζάμιακαιανελκυστήρα,α-
ποθήκημέσα,σετιμήευκαιρίαςμόνο:56.000€
τελική.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14298 -ΠΑΝΟΡΑΜΑ,ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητανεόδμητοοροφοδιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας119τ.μ.σεδυόρο-
φηοικοδομή1οςΥπερυψωμένος.Αποτελείται
από3Υπνοδωμάτια,Σαλονοκουζίνακαιδύο
Μπάνια .Είναικατασκευασμένοτο2005και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρελαίου ,έχει
ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΣυνθετικά,Κλει-
στόΠάρκινγκμεγάλομετηλεχειριστήριο,κήπο
κοινόχρηστοκαιΤζάκι. Διαθέτειηλιακόθερμο-
σίφωνα,BBQ,είναιγωνιακόκαιμεδύοπολύ
μεγάλεςβεράντες-Τιμήμόνο120.000€τελική.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:106881ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,ΠωλείταιΜο-

νοκατοικία50τ.μ. Ισόγειο,σεοικόπεδο470τ.μ.,
αποτελείταιαπό1υ/δ,σαλόνι,καθιστικό,κουζίνα
καιμπάνιο, επάνωστονκεντρικόδρόμο,με
ατομικήθέρμανσηπετρελαίου,ηλιακόθερμο-
σίφωνα,σεπολύκαλήτοποθεσία, ιδανικόγια
ιδιοκατοίκηση,μεπολύωραίοκήπο,σετιμή
προσφοράςμόνο:44.000€.Αποκλειστικήδι-
άθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105242ΠΑΤΡΙΔΑ,ΠωλείταιΜονο-
κατοικία170τ.μ.σεοικόπεδο6,000τ.μ.,ηοποία
επεκτείνεταισεδύοεπίπεδα,στοΙσόγειουπάρ-
χεισαλόνι,κουζίνα,2υ/δκαιέναμπάνιο,στον
1οόροφουπάρχεισαλόνι,2υ/δκαιέναμπάνιο
μεγάλο,βρίσκεταισεγαλήνιοπεριβάλλον,για
κάποιονπουεπιθυμείπραγματικήησυχία,χρή-
ζειμερικήςανακαίνισης,μεπολύμεγάληαυλή,
σετιμήπροσφοράςόλομαζίμόνο:110.000€.
ΑποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότηΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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.

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12741-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο

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

Κωδ.117036ΠΩΛΕΙΤΑΙστονπεζόδρομο
τηςΒέροιαςμεγάληΕπαγγελματικήΣτέγη
213 τ.μ.αποτελούμενηαπό7χώρουςανε-
ξάρτητους,φωτεινούςσεεξαιρετικάκαλήκα-
τάστασημε2WCκαιασανσέρ,σεεξαιρετικά
συμφέρουσα τιμή 150.000€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:23559-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατάστη-

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

Κωδ.105264ΚΟΝΤΑΣΤΗΝΕΦΟΡΙΑ,πω-
λείταιμεγάληςπροβολής ισόγειοκατάστημα
300τ.μ.,με1500τ.μ.οικόπεδογιαυπαίθριο
πάρκινγκ,πάνωστοδρόμοπροςΜακροχώρι
.Προσφέρεταισετιμήεξαιρετικάσυμφέρουσα
,μόνο200.000€.Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφέροναγοραστή.Αποκλειστικήανάθεση
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ13694ΔΡ.ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ.,στο7.5

χιλ.ΠωλείταιΧωραφοοικόπεδο12.000τ.μ.,για
επένδυση,εξαιρετικήευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,
σετιμήπράγματιχαμηλή,μόνο35.000€.Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,

Κωδ.14002ΣτοδρόμογιαΤρίλοφοπωλεί-
ταιακίνητοσπάνιοεπίτουκεντρικούδρόμου
καιαφοράέκτασηαπό8.000τ.μ.,τιμήπώλη-
σης40.000€.Πολύαξιόλογοακίνητοκαισετιμή
πραγματικήςευκαιρίας,Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.ΒΕΡΟΙΑ - ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, επί της
ΠΕΘΟΔ.ΒΕΡΟΙΑΣ.-ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥσπάνιο
Χωραφοοικόπεδο9000τ.μ.,άρτιοοικοδομήσι-
μομεκόμβοδικότου,διαθέτειάνετηπρόσβαση
καιαφοράμόνομίαπολύσοβαρήεπιχείρηση
πουθακατασκευάσεικάτιεξαιρετικάσπουδαίο
,πρώτητιμή550.000€.ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑμόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.14452ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟστο

ΠανόραμαΒέροιας416τ.μ.μεσ/δ0,8άρτιοοι-
κοδομήσιμοαπότηνκάτωπλευράτωνπαραλ-
λήλων,εξαιρετικάπρονομιακόκαιμεαπεριόρι-
στηθέατιμήμόνο50.000€.Γιααποφασιστικό
αγοραστήέτοιμο.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ.14442ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,στοπάνωχω-
ριόπωλείταιοικόπεδοεντόςσχεδίου,άρτιοκαι
οικοδομήσιμο,κτίζειμεσ/δ0,8συνολικά448
τ.μ. ,τιμήεξαιρετικήςευκαιρίαςμόνο25.000€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14527ΣτοΣταυρόΗμαθίαςπωλείται
μοναδικόκαισπάνιοοικόπεδο650τ.μ.εντός
σχεδίουμεσ.δ0,8 .Τιμήμόνο15.000€┐Υ-
πόδειξημόνοσεπολύσοβαράενδιαφερόμενο
αγοραστή. ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14356-ΣτοΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας700 τ.μ.σε
προνομιούχοθέση,μεθέαπροςτακάτω,τιμή:
75.000€.

Κωδ:14308-ΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδο
επίπεδοσυνολικήςεπιφάνειας1119τ.μ.εντός
σχεδίουπόλεως,άρτιοκαιοικοδομήσιμο,μέσα
στοχωριό,σεπολύκαλήτοποθεσία,κατάλληλο
γιαανέγερσημονοκατοικίας,Τιμή:25.000€.

Κωδ.14385ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑσεπολύχαμηλή
τιμήπωλείταιοικόπεδογωνιακό1.538τ.μ.μέσα
στοσχέδιοτουχωριού18.000€μόνο,ευκαιρία
σπάνια.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:14386-ΠαλατίτσιαΠΩΛΕΙΤΑΙστην
είσοδοτουχωριούεντόςσχεδίουπόλεωςοι-
κόπεδοάρτιοκαιοικοδομήσιμο,μεμικρήκλί-
σησυνολικήςεπιφάνειας2226τ.μ.Τιμήμόνο
35.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙ-
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:14449 -ΠατρίδαΠΩΛΕΙΤΑΙΟικό-
πεδοεκτόςσχεδίουπόλεωςσυνολικήςεπιφά-
νειας3.747τ.μ.άρτιοκαιοικοδομήσιμο.Τιμή:
110.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ.13086ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ–ΣΠΑΝΙΑΕΥ-

ΚΑΙΡΙΑ !!!πωλείταιμεγάλο ισόγειοοροφοδι-
αμέρισμα135τ.μ. ,καθαρόμεεκπληκτικήκαι
ανεμπόδιστηθέα,διαθέτει3υ/δ,σαλόνι,καθιστι-
κό,κουζίνα,αποθήκηκαιδύομπάνια,είναιοι
χώροιτουηλιόλουστοι,χρήζεισυνολικήςανα-
καίνισης.Διαθέτειατομικήθέρμανσημεσόμπα
,έχεισωληνώσειςκαλοριφέρκαιμπορείναγίνει
ατομικήμονάδαμεπετρέλαιο ,προσφέρεται
σετιμήμοναδικήςπροσφοράς,μόνο48.000€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

του Σαββατοκύριακου

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωρά-
φι 3 στρέμματα στην
είδοσο τουΛαζοχωρί-
ου,δεξιά,ποτιστικό.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ενοι-
κιάζεται γκαρσονιέ-
ρα-studio 35 τ.μ. πί-
σωαπότογήπεδο.

Τηλ.:6996436044.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙ-
ΡΙΑ ALU-SYN ΕΠΕ
(11ο χλμ. Βέροιας-Ν..
Νικομήδειας), ζητείται
για άμεσηπρόσληψη
υπάλληλος γραφείου
με γνώσειςΑγγλικών
κα ι  προϋπηρεσ ία
και στη διαχείριση
Λογιστικών. Αμοιβή
ανταγωνιστική και α-
ναλόγωςπροσόντων.

Δεκτά βιογραφικάσημιεώματαστην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση:alu-syn@otenet.gr. Τηλέφωνα επικοινωνίας:
23310 73281, 6979 808320.Ώρες επικοινωνίας: 8.00
π.μ.-3.00μ.μ.

ΟΑ.Σ.ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥΗΜΑΘΙΑΣ
«ΚΟΣΜΟΣ»

ΖΗΤΑ εργάτες-εργάτριες για τη διαλογή και
συσκευασία αγροτικών προϊόντων. Εμπειρία
επιθυμητή.

Τηλ.:2331042626-Λογιστήριο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχεί-
ρηση (ταβέρνα), εν
ενεργεία, στο κέντρο
της Βέροιας, με πλή-
ρη εξοπλισμό, λόγω
συνταξιοδότησης. Η
επιχείρηση λειτουργεί
τα τελευταία 10 χρό-
νια με σταθερή πελα-
τεία.Πληρ τηλ.: 6973
227071.



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΓΚΑΡΑΖ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα

πλήρωςανακαινισμένοστοκέ-

ντρο.Τιμή ενοικίου500 ευρώ.

Πληρ.ΑκίνηταΗμαθίας, τηλ.:

2331500785&6934888738.

ΓΚΑΡΑΖ-ΑΠΟΘΗΚΗ 24
τ.μ., Καλλιθέα,Μιλτιάδου 20,

πόρτα με μηχανισμό, ρεύμα,

βαμμένο.Τιμή ενοικίου50 ευ-

ρώ.Τηλ.:6947073926.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 52 ενοικιάζε-
ται  γκαρσονιέρα,1οςόροφος,

σεπολύκαλήκατάσταση.Πληρ.

τηλ.:2331024817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ,Μητροπό-

λεως35, χώρος 90 τ.μ.περί-

που,με3χώρουςκαικουζινα,

W.C.,γιαεπαγγελματικήχρήση

ήγιαδιαμέρισμα,3οςόρ.Τηλ.:

6932471705&2331021100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙεπαγγελματίαςα-
γρότηςγιααγροτικές εργασίες

(κοπήχόρτων) 1φορά την ε-

βδομάδα,Σάββατογια5ώρες

περίπου. Εάν διαθέτει χλοο-

κοπτικό μηχάνημα χειρός και

αγροτικόαυτοκίνητοθαεκτιμη-

θεί.Πληρ.τηλ.:2331062442.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκυρίαγιαφροντί-
δαηλικιωμένηςκυρίαςστηΒέ-

ροια,μεπροαιρετικήεμπειρία.

Τηλ.:6977828460καΜαιρη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτροσυγκολ-
λητής με γνώσηTIG και ψυ-

κτικόςγιαεργασία.Τηλ.:6970

985797&2331041385.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθόςφυσικο-
θεραπευτή για πλήρη απα-

σχόληση σε εργαστήριο φυ-

σικοθεραπείας στη Βέροια.

Πληρτηλ.:6944675419.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια  με
προϋπηρεσία για την θέση

της υπεύθυνης .Αποστολήβι-

ογραφικών στο avsgroup@

avsgroup.grμεεπισυναπτόμε-

νηφωτογραφία.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία ή κύρι-
ος για περιποίηση ηλικιωμέ-

νης στη Βέροια. Τηλ.: 23310

25176&6998027956.

ZHTEITAI κοπέλα και άν-
δρας, από 25 – 40 ετών, για

εργασία σε ΠρατήριοΥγρών

Καυσίμων, με πλήρη απα-

σχόληση.Ώρες επικοινωνίας

17.00 έως 21.00 και στο τηλ.

6977207525.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για ζα-
χαροπλαστείο-καφέ, με εμπει-

ρία στη Βέροια. Τηλ.: 6906

566981&2331029929.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρολόγος
και μηχανικόςαυτοκινήτωνσε

εταιρία στη Βέροια και οδη-

γόςΤΑΧΙ με ειδική άδεια για

εταιρίαΤΑΧΙστηΒέροιια.Τηλ.:

2331062900.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙδύοκυρίεςγια
την κουζίνα από την ταβέρ-

να «Φίνα Κότα». Πληρ. τηλ.:

6944427812.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό για
τα ψητοπωλεία «ΓΙΑΝΝΗΣ»

στηΒενιζέλουκαιστοΤσερμέ-

νι.Τηλ.επικ.:2331025170.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργα-
σία σε εργαστήριο κρεάτων.

Τηλ.:2331042680,ώρεςεπι-

κοινωνίας: 10μ. έως 1.00μ.μ.

Β ιογραφ ικά  στο  e -ma i l :

koktsidis14@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ διανομέας για το
ψητοπωλείο«ΓΙΑΝΝΗΣ»στηΒε-

νιζέλου.Πληρ.τηλ.:2331025170.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Φιλόλογος,

με φροντιστηριακή πείρα και

ειδίκευσηστηνΈκθεσηπαρα-

δίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε

μαθητέςΔημοτικού, Γυμνασί-

ου,Λυκξείου μεμονωμένα και
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ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ40000€
ΑΣΤΙΚΑ88Τ.Μ2ΔΣ-ΚΚοπλαμ,χωριςασανσερ50000€
ΩΡΟΛΟΙ67τ.μπροσοψης1ΔΣΚΚΑΛΟ43000€
Μ.ΑΕΞΑΝΔΡΟΥ2ΔΣΚτου93΄1οςΚΟΠΛΑΜ,ΠΟΡΤΑΑΣΦΜΕ
ΩΡ/ΣΗ90000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85+50τ.μ3ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης
30000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜονοκατοικια75+75τ.μΟικ.200
τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ
70000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ85τ.μ2οςχ.ασανσερ.Αυτ.Θ.κοπλαμ,διαμπερες
2ΔΣΚΑ.Θ38000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ56τ.μμονοκατοικιαπαλιαμεοικ.2400τ.μ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ19000€
ΠΑΣΑ-ΚΙΟΣΚΙ67τ.μ2ΔΣΚΛΟΥΞμεθεα,αποθηκη,θεση
62000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑισογειουπερυψ.Καταστημα35τ.μ1ΔΣΚα-
ποθ.12000€
ΚΩΣΤΤΟΧΩΡΙ8,5στ.6χιλ.αποκεντροκτημαμεαγροικια75τ.μ
45000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ3ΔΣΚΑ.Θ27000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ87τ.μ2ΔΣΚΑCΗμ/γειομεμπαλκονι23000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ45000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ1ος-4οςκαινουρια101κ114τ.μημιτελη63000-
90000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑπανωαπόΠιεριωνμεοικοπ.300τ.μ90000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΠΡΟΣΚΩΣΤΟΧΩΡΙκτημαμεκαιαγροικιαπαλια1200ΕΤΟΝ
ΧΡΟΝΟ
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟεπιπλωμενοκομπλε1Δ-ΣΚ-αποθηκη
Α.Θκηπος350€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ1Δ-Σ-ΚWCΑυτ.Θ.ανακαιν.γιαβραχυχρονια
μισθωση200€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟοικοπεδο450τ.μχτιζει50τ.μ,μεΘεαΘαλασσα
μεαδεια15000€
ΡΑΧΙΑκτημα3200τ.μμενεροκροδακινα12000€
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ22000τ.μγιαΦωτοβολταικά35000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ15στρ.ΘεσηΣυκιεςγιαφωτοβολταικαη

καλλιεργειες15000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗκονταΚτισμαβιομηχανικο700τ.μμεοικοπεδο
2στρ.130000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ15στρ.μεακτινιδια,πομωνα,περιφραξη75000€
ΒΕΡΟΙΑΟΙΚΟΠΕΔΑ160τ.μ,155,190τ.μ30000,26000,22000€
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟοικοπεδοπανοραμικο4000τ.μ200000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο14000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο6στρσεασφαλτομεκτισματασοβα-
ρεςπροτασεις
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανικο
μόνο24000€
ΜΕΛΙΚΗ17στρ.μεγεωτρησηκδικτυο34000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ8στρσεασφαλτο,μεροδακινα22000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΑΓΟΡΑ85τ.μγιαΙατρειο,Ινστιντουτοκτλπ.70000€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΓΚΑΡΑΖΚλειστο18τ.μσταπαπακια7000€
ΚΕΝΤΡΟστονΑγ.Παταπιοκαταστημα18τ.μκαταλληλογια
παρκιγκ28000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΟεπαγ.χωρος-270τ.μγιαφροντιστηριο-διαβιουμαθη-
σηκτλπ700€
ΑΓΟΡΑΚΑΤΑΣΤΗΜΑΜΕΜΕΓΑΛΗΠΡΟΣΟΨΗ180+180+40
παταρι3500€
ΠΡΩΗΝΦΟΥΡΝΟΣκοντασταΑστικα100τ.μ+υπογ120μεπε-
λατειααξιολογη500€
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΣΕΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΜΕΘΑΛΑΜΟΥΣ-ΨΥΓΕΙΑ
στηνΒεροια4000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
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

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ θέα δάσους στηΦυτειά, 200 τ.μ., τριών
επιπέδων οκόπεδο 1500 τ.μ., 60 τ.μ. βοηθητικοί χώροι, κλει-
στό γκαράζ, 3w.c., εργαστήριο, κουφώματαμε θερμομόνωση,
θέρμανσηπετρελαίου-ξύλων, τροφοθήκι, εκκλησάκι.Δωρεάν
τρέϊλορμεγάλο,σκάλες,3μεταλλικέςντουλάπες,ηλεκτρικήκου-
ζίναNEF.Τιμήακινήτου160.000 ευρώ.ΠληροφορίεςΧρήστος
Καϊμάκης2331093389,6938903144.

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

ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ

ΠωλείταιΣΤΟΥΝΤΙΟ(pilates-yoga–aerialyoga–TRX)με
άδειαγυμναστηρίου,λόγωδιορισμούστηδημόσιαεκπαίδευση.

ΗΕπιχείρησηλειτουργείεπιτυχώςτατελευταία8χρόνιαμε
σταθερήπελατείακαιπλήρηκαινούργιοεξοπλισμό.

Οχώροςστεγάζεταισενεόκτιστηοικοδομήστοκέντροτης
Βέροια.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6973049700

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
οδηγός με δί-
πλωμα Γ΄ κα-
τηγορίας με
εμπε ιρ ία  σε
διαξονικό και
τριαξονικό ό-
χημα.  Τηλ.:
2331074443.

ΑπότηνεταιρείαΔΑΪΟΣΠΛΑΣΤΙΚΑΑΒΕΕζητούνταιερ-
γάτεςπαραγωγήςσεβάρδιες.

Θα εκτιμηθούν τεχνικές, ηλεκτρολογικές ή μηχανουργικές
γνώσεις,καθώςκαιπροϋπηρεσία.

Πληροφορίες–ΑποστολήΒιογραφικών:
ΔΑΪΟΣΠΛΑΣΤΙΚΑΑΒΕΕ
12οχλμ.Βέροιας–Νάουσας,59200Νάουσα
Τηλ.:2332042412
E-mail:hr@daiosplastics.com

ΟΑ.Σ.«ΟΖΥΓΟΣ»στονΆγιοΓεώργιοΒέροιαςζητά-
ειναπροσλάβειγιατηνχειμερινήπερίοδο:

1)εργάτες-εργάτριεςδιαλογητηρίουκαι
2)χειριστήκλαρκμεάδειαγιαπερίοδο10μηνών
Πληροφορίες και αιτήσεις στα τηλ 2331051093 και 

2331506484, email:aszygos@gmail.com

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ υπάλληλοι, ά-
ντρεςκαιγυναίκες,γιατοσταθμό
αυτοκίνητωνΚΑΛΛΙΑΡΙΔΗ
ΑΦΟΙ στη Βέροια, πουπερι-
λαμβάνει πρατήριο ανεφοδια-
σμού αυτοκινήτων, πλυντήριο,
τμήμα βιολογικού καθαρισμού,
λιπαντήριο και διανομή πετρε-
λαίουθέρμανσης.Προσφέρονται
ευχάριστο περιβάλλον εργασί-
αςπλήρηςμισθόςκαιασφάλεια.
Προϋπηρεσία θα ληφθεί σαν
πρόσθετοπροσόν,χωρίςναείναιαπαραίτητη.Βιογραφικάκεπικοι-
νωνίαστοτηλ2331020188,e-mailKalliaridis@gmail.com.



σε γκρουπ. Τιμές προσιτές.

Τηλ.:6973707829.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ αναλαμ-
βάνωπαιδιά τουΔημοτικού

από 10 ετών για την προ-

ετοιμασία των μαθημάτων

τους!Αναλαμβάνω επιμέλεια

κειμένων, ολοκλήρωση φοι-

τητικών / πτυχιακών/διπλω-

ματικών και μεταπτυχιακών

εργασιών, με γνώση και ε-

μπειρία!Τηλ.6984534226.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με πολυετή
εμπειρία σε μεγάλα φροντι-

στήρια, παραδίδει μαθήματα

Νεοελληνικής Γλώσσας και

Λογοτεχνίας σε μαθητέςΑ΄,

Β΄,Γ΄ΓενικούΛυκείουκαιΕ-

ΠΑΛ.Τηλ.6979962003.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΠΕΝΗΝΤΑΡΗΣ, επιστήμων

με μεγάλη κινητή και ακίνητη

περιουσία, καθώς και μεγάλα

εισοδήματα, ζητεί σύζυγο-σύ-

ντροφο.Τηλ.:6949215864.

ΑΝΔΡΑΣ  40 ετών, ζη-
τά γνωριμία με γυναίκα από

30 έως 40 ετών.Πληρ. τηλ.:

6974706470.

ΚΥΡΙΟΣζητείγιαγνωριμία
σοβαρή κυρία  έως 55 ετών.

Πληρ.τηλ.:6984040769.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά εί-

δη της CICU: καροτσάκι

(χειμωνιάτικο-καλοκαιρινό),

καλαθούνα με βάση, τραπε-

ζάκι φαγητού, κάθισμα αυτο-

κινήτου και 2ποδήλαταπαι-

δικάσεπολύκατάσταση,400

ευρώ όλα μαζί. Τηλ.: 23310

62621.

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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Η ΤΟΥΟΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-
ΔΗΣ&ΣΙΑΟ.Ε.ζητάΜηχα-
νικόαυτοκινήτωνγιαπλήρη
απασχόληση. Τηλ.: 23310
62780&6978770066.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
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€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
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€


ΠΩΛΗΣΕΙΣΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
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€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
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€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
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

ΖΗΤΕΙΤΑΙαπότηνεφημερίδα«ΛΑΟΣ»νέος
με δίπλωμαμοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, με
ανάλογηεμπειρία,γιατηδιανομήτηςεφημερί-
δας(γιαμόνιμηαπασχόληση).
Τηλ.:6974030005.

ΗεταιρείαΚαδόγλουΙΚΕ
με παρουσία στην συσκευ-
ασία και τυποποίηση κρέα-
τος, με έδρα το Ταγαροχώρι
Ημαθίας στα σφαγεία, ζητά
να εντάξει στο δυναμικό της
εργάτες-εργάτριες παραγω-
γήςκαιοδηγούςγιατηνστε-

λέχωσητηςμονάδαςσυσκευαστηρίου.
Απαιτούμεναπροσόντα
Ομαδικότητα, συνεργασία και αποτελεσματικότητα με αίσθηση

ευθύνηςκαιεπαγγελματισμό.
ΗΕταιρείαπροσφέρει
Άμεσηπρόσληψημεπλήρηαπασχόλησηκαιπλήρηασφάλιση

Πληρ.τηλ.:2331041597-8/email:info@kreatver.gr
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Τις αλλαγές στον νέο Ποινικό Κώδικα, με τις ο-
ποίες αυστηροποιούνται οι ποινές για τα ειδεχθή 
εγκλήματα, τα σεξουαλικά, τα εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας των ανηλίκων και προβλέπεται 
πλέον ως μόνη ποινή η ισόβια κάθειρξη, παρουσία-
σαν χθες ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας 
και ο υφυπουργός Γ.Κώτσηρας.Ο κ. Τσιάρας ανέφερε 
ότι επέρχονται τροποποιήσεις αλλαγές σε 100 περί-
που άρθρα και τόνισε: «Θέλαμε ένα σταθερό πλαίσιο, 
ώστε να προστατεύεται ο Έλληνας πολίτης και να 
προστατευτεί το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Η Δικαι-
οσύνη είναι ο πυλώνας της Δημοκρατίας και αφορά 
το σύνολο της κοινωνίας. Στέλνουμε μήνυμα ότι η 
ελληνική Δικαιοσύνη και πολιτεία είναι παρούσα».

Οι νέες τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα
Το σχέδιο νόμου για τις αλλαγές στον ΠΚ κινείται σε 4 βασικούς άξονες, όπως 

ανέφερε ο κ. Τσιάρας που είναι:
1) στην αυστηροποίηση του πλαισίου των ποινών για συγκεκριμένα ε-

γκλήματα ιδιαίτερης ποινικής απαξίας.
2) στην αυστηροποίηση της απόλυσης των καταδίκων υπό όρο, όπως 

και της άρσης της απόλυσης εγκληματιών που τελούν κατ’ επανάληψη σο-
βαρά κακουργήματα.

3) στην επαναφορά και διεύρυνση του αξιοποίνου στα κοινώς επικίνδυνα 
αδικήματα όπως εμπρησμό, έκρηξη, πλημμύρα κλπ, στα αδικήματα σχετικά 
με την υιοθεσία και στην αναδιαμόρφωση του πλαισίου των ποινών για τα 
αδικήματα της κλοπής και της υπεξαίρεσης (στην πλημμεληματική τους 
μορφή).

4) στην κατ΄ απόλυτη προτεραιότητα διεξαγωγή της ανάκρισης και την 
εισαγωγή στο ακροατήριο υποθέσεων εξαιρετικής φύσης ή επί κακουργημά-
των που αφορούν εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομι-
κής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

Σύμφωνα με τον υπουργό Δικαιοσύνης:
· Αποκαθίστανται αστοχίες του νέου Ποινικού Κώδικα που ψήφισε η προ-

ηγούμενη κυβέρνηση
· Αναβαθμίζονται σε κακουργήματα μείζονος ποινικής απαξίας παραδοσιακά 

αδικήματα που είχαν υποβαθμιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση
· Αναπροσαρμόζεται το πλαίσιο των ποινών, με τρόπο συνεκτικό και 

νομικά άρτιο, ενισχύοντας τόσο τον αναλογικό όσο και τον αποτρεπτικό χα-
ρακτήρα των προβλεπόμενων κυρώσεων

· Εκσυγχρονίζονται διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα 
Ποινικής Δικονομίας και εναρμονίζονται με τις ευρωπαϊκές συμβάσεις που 
ρυθμίζουν τα δικαιώματα προστασίας των ανηλίκων και ενηλίκων θυμάτων 
εγκληματικής δραστηριότητας.

Ειδικότερα, για τα εγκλήματα μείζονος ποινικής απαξίας (ειδεχθή αδική-
ματα), προβλέπει ότι:

- Μοναδική ποινή πλέον η ισόβια κάθειρξη για τα αδικήματα της εσχάτης 
προδοσίας, της ανθρωποκτονίας, του ομαδικού βιασμού, του θανατηφόρου 
βιασμού και της θανατηφόρας ληστείας. Τα ανωτέρω αδικήματα με τον ισχύο-
ντα ποινικό κώδικα τιμωρούνται διαζευκτικά με την ποινή είτε της ισόβιας είτε 
της πρόσκαιρης κάθειρξης τουλάχιστον δέκα ετών. Μοναδική ποινή της ισόβι-
ας κάθειρξης προβλέπεται και για τον βιασμό σε βάρος ανηλίκου.

- Αυστηροποίηση διάταξης για τη βαριά σωματική βλάβη και κάλυψη 
όλων των μορφών υπαιτιότητας (αμέλεια, ενδεχόμενος δόλος και επιδίωξη) 
με την επαναφορά και αυστηροποίηση της παλαιάς διάταξης. Ειδικότερα, για 
τη σκοπούμενη βαριά σωματική βλάβη προβλέπεται η αύξηση της ποινής 
από πρόσκαιρη κάθειρξη έως δέκα έτη σε πρόσκαιρη κάθειρξη (από πέντε 
έως δεκαπέντε έτη). Επιπλέον, προστίθενται στην έννοια της βαριάς σωμα-
τικής βλάβης η αναπηρία και η μόνιμη παραμόρφωση.

- Επιβαρυντική περίσταση η τέλεση σωματικής βλάβης σε βάρος υπαλ-
λήλου κατά την εκτέλεση της εργασίας του.

- Αυστηροποιούνται οι τυπικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση δυνατό-
τητας απόλυσης υπό όρο. Ειδικότερα, σε περίπτωση επιβολής πρόσκαιρης 
κάθειρξης για συγκεκριμένα εγκλήματα , όπως πχ του νόμου περί ναρκω-
τικών (σε διακεκριμένη μορφή), για εγκληματική οργάνωση, τρομοκρατικές 
πράξεις, ληστεία, εκβίαση, εμπορία ανθρώπων κοκ, δίνεται η δυνατότητα 
για απόλυση υπό όρο μόνο αν έχουν εκτιθεί με ευεργετικό υπολογισμό τα 

4/5 της ποινής. Άρα, από τα 3/5 που ισχύει 
σήμερα, αυξάνεται στα 4/5. Ως εκ τούτου, 
αυστηροποιείται για τα ανωτέρω αδικήματα 
η διάταξη, και ακόμα και με τον ευεργετικό 
υπολογισμό της ποινής, κατά τα ανωτέρω, 
ο κρατούμενος θα μένει περισσότερο χρόνο 
στο σωφρονιστικό κατάστημα. Επιπλέον, 
για τα παραπάνω εγκλήματα, θα απαιτεί-
ται πραγματική παραμονή σε σωφρονιστικό 
κατάστημα, ίση με τα 3/5 της ποινής (πραγ-
ματική έκτιση της ποινής). Άρα, από τα 2/5 
που ισχύει σήμερα αυξάνεται στα 3/5. Για 
παράδειγμα στην περίπτωση απόλυσης υπό 
όρο για το αδίκημα του βιασμού μπορεί να 

επιβληθεί ποινή καθείρξεως 15 ετών. Ο κατάδικος με το ισχύον καθεστώς 
πρέπει να παραμείνει στη φυλακή τουλάχιστον για χρονικό διάστημα ίσο με 
τα 2/5 της ποινής που του επιβλήθηκε, δηλαδή στο παράδειγμά μας για 6 
έτη με πραγματική έκτιση. Με τη νέα ρύθμιση θα πρέπει να παραμείνει στο 
κατάστημα κράτησης πραγματικά τουλάχιστον 9 έτη. Στην περίπτωση της 
ισοβίου καθείρξεως για τα ανωτέρω αδικήματα το κατώτατο όριο πραγματι-
κής έκτισης για τους καταδίκους αυξάνεται από τα 16 στα 18 έτη.

Απόλυση κρατουμένου με τον όρο της ηλεκτρονικής επιτήρησης (βραχιολά-
κι) για τα ανωτέρω αδικήματα.

Δάση
Αναφορικά με τα εγκλήματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και την 

κλιματική κρίση, το νομοσχέδιο προβλέπει:
- Το αδίκημα του εμπρησμού, όπως και αυτό του εμπρησμού δασών, 

αλλά και όλων των κοινώς επικινδύνων εγκλημάτων, μετατρέπονται από 
εγκλήματα αποτελέσματος σε εγκλήματα αφηρημένης διακινδύνευσης. Με 
άλλα λόγια, για να τιμωρείται η πράξη δεν χρειάζεται να επέλθει η βλάβη, 
αλλά αρκεί να μπορεί να προκύψει κίνδυνος. Περαιτέρω, για την επιβολή 
ποινής ισοβίου καθείρξεως αρκεί και ο θάνατος ενός ανθρώπου χωρίς να 
απαιτείται μεγάλος αριθμός προσώπων, όπως ισχύει σήμερα.

-Το αδίκημα του εμπρησμού δασών τυποποιείται πλέον μόνο ως κακούρ-
γημα και στη βασική του μορφή με προβλεπόμενη ποινή κάθειρξης έως 8 
έτη και χρηματική ποινή, ενώ από τον Ιούλιο του 2019 υποβαθμίστηκε σε 
πλημμέλημα στη βασική του μορφή. Στην περίπτωση που η φωτιά στο δά-
σος είχε ως επακόλουθο σοβαρή ή ευρεία ρύπανση ή υποβάθμιση ή ευρεία 
οικολογική και περιβαλλοντική διατάραξη ή καταστροφή προβλέπεται πρό-
σκαιρη κάθειρξη (πέντε έως δεκαπέντε χρόνια).

Αλιεία
-Επαναφέρεται το αδίκημα της αλιείας σε χωρικά ύδατα και αυστηρο-

ποιείται η προβλεπόμενη ποινή. Με την προτεινόμενη ρύθμιση σκοπείται 
η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από την αλόγιστη και μη ελεγ-
χόμενη αλιεία και ως εκ τούτου η προώθηση μέτρων αντιμετώπισης της 
κλιματικής αλλαγής, η οποία επιδρά και στον τομέα της αλιείας. Επιπλέον 
σκοπείται η τιμώρηση της παράνομης αλιείας.

Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας
Αναφορικά με τα εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας, γενετήσιας 

ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, το νομοσχέδιο 
προβλέπει:

- Αυτεπάγγελτη δίωξη για την προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας 
στον εργασιακό χώρο. Σήμερα απαιτείται έγκληση, δηλαδή καταγγελία της 
πράξης εντός προθεσμίας τριών μηνών.

Με την προτεινόμενη αλλαγή ο χρόνος καταγγελίας του αδικήματος είναι πέ-
ντε έτη και ο εισαγγελέας ασκεί την δίωξη κατόπιν αναφοράς, μήνυσης ή άλλης 
πληροφορίας ότι διαπράχθηκε το αδίκημα, χωρίς να απαιτείται η διαδικαστική 
προϋπόθεση της τρίμηνης προθεσμίας για την υποβολή έγκλησης.

- Κακούργημα η αιμομιξία (άρθρο 345 ΠΚ). Σήμερα η πράξη αυτή τιμω-
ρείται ως πλημμέλημα με ποινή φυλάκισης από 3-5 έτη.

Το αδίκημα της αιμομιξίας με την προτεινόμενη αλλαγή θα τιμωρείται με 
κάθειρξη από 5-10 έτη αν η πράξη τελείται από τους γονείς και παππούδες 
προς τα παιδιά και εγγόνια αντίστοιχα.

- Απαλείφεται η διαζευκτικότητα των ποινών της ισόβιας ή πρόσκαιρης κάθειρ-
ξης στο αδίκημα του ομαδικού βιασμού. Αποκλειστικά προβλεπόμενη ποινή με την 
προτεινόμενη αλλαγή του άρθρου 336 παρ. 3 ΠΚ είναι η ισόβια κάθειρξη.

- Εμπορία Ανθρώπων (άρθρο 323Α ΠΚ)
Αυστηροποίηση των ποινών στο αδίκημα της εμπορίας ανθρώπων 

(άρθρο 323Α ΠΚ). Αν από την πράξη επέλθει ο θάνατος επιβάλλεται ποινή ι-
σοβίου καθείρξεως. Έτσι ακολουθείται μία συστηματική συνέπεια αναφορικά 
με το επελθόν αποτέλεσμα σε σχέση και με την πρόβλεψη για τα λοιπά αδι-
κήματα. Περαιτέρω η αυστηροποίηση αυτή σε συνδυασμό με την πρόβλεψη 
για την υφ’ όρον απόλυση διασφαλίζει την τιμωρία των ανθρώπων που εκ-
μεταλλεύονται τους μετανάστες αλλά και την εμπορία γυναικών και ανηλίκων 
(πορνεία, ανήλικη εργασία κλπ)

Ανήλικοι
Σχετικά με τα εγκλήματα σε βάρος ανηλίκων οι νέες τροποποιήσεις προ-

βλέπουν:· Με την σημερινή -ισχύουσα- πρόβλεψη η έναρξη της παραγραφής 
για αδικήματα σε βάρος ανηλίκων αφορά μόνο κακουργήματα και ξεκινά από 
την ενηλικίωση, δηλαδή από την συμπλήρωση των 18 ετών.

Αλλαγή του χρόνου έναρξης της παραγραφής των αδικημάτων της ε-
μπορίας ανθρώπων, της αρπαγής ανηλίκου και των αδικημάτων κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας. Η παραγραφή ξεκινά πλέον από την ενηλικίωση του 
ανηλίκου με παρέκταση ενός επιπλέον έτους, εφόσον η πράξη είναι πλημμέ-
λημα ή τριών επιπλέον ετών, εφόσον η πράξη είναι κακούργημα.

Με την προτεινόμενη αλλαγή για τα ως άνω αδικήματα:
· Έναρξη παραγραφής για πλημμέλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας σε βά-

ρος ανηλίκου : 18+ 1 = 19 ετών,
· Έναρξη παραγραφής για κακούργημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας σε βά-

ρος ανηλίκου : 18+ 3 = 21 ετών.
Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα, ειδικά για τα αδικήματα αυτά, 

τα οποία έχουν μία ιδιάζουσα λόγω της φύσης τους απαξία, να υπάρχει 
επαρκής χρόνος, κατά τον οποίο ο ανήλικος θα μπορεί να τα καταγγείλει 
και η Πολιτεία θα μπορεί να τα διώξει ώστε να μην μένουν ατιμώρητες αυτές 
οι αξιόποινες συμπεριφορές.Ακόμη, θα είναι πλέον αυτεπάγγελτη δίωξη 
των αδικημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας όταν στρέφονται σε βάρος 
ανηλίκων.Η προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας (άρθρο 337 ΠΚ) και η 
προσβολή της γενετήσιας ευπρέπειας (άρθρο 353 ΠΚ) για τους ανηλίκους 
θα διώκεται αυτεπαγγέλτως.

Σήμερα οι πράξεις αυτές διώκονται κατόπιν εγκλήσεως, δηλαδή εντός 
προθεσμίας τριών μηνών, με αποτέλεσμα η προθεσμία αυτή να κρίνεται ως 
ασφυκτική για την καταγγελία των ανωτέρω πράξεων.

Με την προτεινόμενη αλλαγή ο χρόνος καταγγελίας του αδικήματος είναι 
πέντε έτη και ο εισαγγελέας ασκεί την δίωξη κατόπιν αναφοράς, μήνυσης ή 
άλλης πληροφορίας ότι διαπράχθηκε το αδίκημα.

- Κακούργημα οι γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους (αποπλάνηση ανηλίκων)
Σήμερα το αδίκημα της τέλεσης γενετήσιων πράξεων με ανηλίκους (απο-

πλάνηση) τιμωρείται ανάλογα με την ηλικία του ανηλίκου.
Έτσι τιμωρείται ως πλημμέλημα αν ο ανήλικος είναι από 14-15 ετών 

με ποινή φυλάκισης από 2- 5 έτη. Αν ο ανήλικος είναι από 12 - 14 ετών με 
κάθειρξη από 5-10 έτη και αν ο ανήλικος είναι έως 12 ετών με κάθειρξη από 
5 - 15 έτη.

Με την προτεινόμενη αλλαγή το αδίκημα τιμωρείται πλέον μόνο ως κα-
κούργημα σε όλες τις μορφές του.

Κατά συνέπεια αν σήμερα κάποιος αποπλανήσει ανήλικο έως 12 ετών η 
προβλεπόμενη ποινή είναι κάθειρξη από 10-15 έτη και αν αποπλανήσει α-
νήλικο από 12-15 ετών η προβλεπόμενη ποινή είναι κάθειρξη από 5-15 έτη.

- Προσθήκη στην διάταξη του βιασμού περίπτωσης τέλεσης του αδικήμα-
τος σε βάρος ανηλίκου με προβλεπόμενη ποινή την ισόβια κάθειρξη.

Είναι νεοπαγής πρόβλεψη, με την οποία καθίσταται σαφής με τον πλέον 
εμφατικό τρόπο η βούληση του νομοθέτη για την απόλυτη προστασία των εννό-
μων αγαθών της ζωής, της γενετήσιας ελευθερίας και της ανηλικότητας. Για τον 
λόγο αυτό αποκλειστικά προβλεπόμενη ποινή είναι η ισόβια κάθειρξη.

- Πρόβλεψη για εξέταση ενηλίκων θυμάτων αδικημάτων σεξουαλικής κα-
κοποίησης παρουσία ψυχολόγου (Προσθήκη πρόβλεψης στην διάταξη του 
άρθρου 228 ΚΠΔ της εμπορίας ανθρώπων)

Με την πρόβλεψη αυτή και τα ενήλικα θύματα των πράξεων του βια-
σμού, της κατάχρησης ανικάνου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη, της 
αιμομιξίας, της μαστροπείας κλπ θα προετοιμάζονται για την εξέτασή τους 
από ψυχολόγο, ο οποίος με κατάλληλες διαγνωστικές μεθόδους θα αποφαί-
νεται για την αντιληπτική ικανότητα και την ψυχική κατάσταση του θύματος.

(πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)
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Σύγκρουση μηχανής με Ι.Χ.  
στην «Στροφή Βελέντζα» στο Μακροχώρι

Δυστυχώς ακομη ένα τροχαίο 
σημειώθηκε γι’ αυτή την εβδομάδα 
στο Μακροχώρι Ημαθίας, συγκε-
κριμένα χθες απόγευμα Παρασκευ-
ής (24/9) μετά από σύγκρουση μο-
τοσυκλετας μεγάλου κυβισμού με  
ΙΧ αυτοκίνητο.

Το ατύχημα έγινε λίγο μετά τις 
19:00μ.μ στην περιοχή ‘’ΓΩΝΙΑ 
ΒΕΛΕΝΤΖΑ’’ στον κεντρικό δρόμο 
του Μακροχωρίου. Ο οδηγός της 
μηχανής λόγω της σφοδρής σύ-
γκρουσης σύμφωνα με τις πρώτες 
πληροφορίες τραυματίστηκε ενώ 
σημειώθηκαν σημαντικές υλικές ζη-
μιές.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυ-
ρες το Ι.Χ προσπάθησε να στρί-
ψει από την ‘’Γωνία Βελέντζα’’ στο 
ρεύμα προς την Αλεξάνδρεια και  
συγκρούστηκε με την μηχανή μεγά-
λου κυβισμού που είχε κατεύθυνση 
προς την Βέροια.

Τροποποιήσεις και αλλαγές στον νέο Ποινικό Κώδικα, 
με κατευθείαν ισόβια κάθειρξη για τα ειδεχθή εγκλήματα


