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Έφτασε το αναμενόμενο 
κόκκινο στην Ημαθία

  Δυστυχώς οι εκτιμήσεις των προηγούμενων 
ημερών για ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων 
στην Ημαθία επιβεβαιώθηκαν. Τα 757 κρούσματα 
που μετράμε μόνο τον Σεπτέμβρη και είμαστε 
ακόμη στη μέση του, εκτός από το αναμενόμενο 
κοκκίνισμα του νομού, φέρνει και ανησυχία μήπως 
και έχουμε επιπλέον περιοριστικά μέτρα. Λογικό 
και παρεπόμενο των μεγάλων συναθροίσεων και της 
έναρξης των σχολείων λένε κάποιοι, οι επιστροφές 
των διακοπών άλλοι, σημασία έχει ότι η Ημαθία, 
αλλά και οι γείτονες σε Πέλλα και Πιερία είμαστε 
στο limit up και ξυπνάνε εφιάλτες περιοριστικών 
μέτρων που δεν θέλουμε ξανά να βιώσουμε. Από 
την άλλη αναμένουμε ξεκάθαρες υγειονομικές 
στρατηγικές από την κυβέρνηση, χωρίς πειράματα, 
παλινωδιες και πισωγυρίσματα γιατί πλέον δεν 
υπάρχει υπομονή και ψυχικά αποθέματα για να 
ζήσουμε νέα κλειδώματα.
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Πώς εισέρχεστε σε δικαστήρια, υποθηκοφυλακεία
και Κτηματολόγιο;

Έναρξη του νέου δικαστικού
έτουςσήμερα(16/9)καισύμφωνα
με ανακοίνωση τουΥπουργείου
Δικαιοσύνης  για την απρόσκο-
πτη είσοδο στα δικαστήρια, τις
εισαγγελίες, τα στρατιωτικά δικα-
στήρια, τα έμμισθα και άμισθαυ-
ποθηκοφυλακεία, καθώς και στα
κτηματολογικάγραφείακαιυποκα-
ταστήματα τουφορέα «Ελληνικό
Κτηματολόγιο» και στην Εθνική
ΣχολήΔικαστικώνΛειτουργών,
δικαστικοί λειτουργοί, δικαστικοί
υπάλληλοι, δικηγόροι, εργαζόμε-
νοι,πολίτεςυποχρεούνταιναεπι-
δεικνύουνπιστοποιητικό εμβολια-

σμούήπιστοποιητικόνόσησηςήβεβαίωσηαρνητικούεργαστηριακούελέγχουγιακορονοϊόCOVID-19.
Ηυποχρέωσηαυτή ισχύεικαιγιαανηλίκουςάνωτων12ετών,ενώοιανήλικοιαπό4έως11ετών,δύνανταινα

προσκομίζουν self-test τελευταίου 24ωρου,στην οποίαπροβαίνει είτε οιοσδήποτε γονέας, ακόμα και μη έχων την
επιμέλεια,είτεκηδεμόνας.Δεναπαιτείταιφυσικήπαρουσίατουγονέαήκηδεμόνα,σημειώνειτουπουργείοστηνανα-
κοίνωσήτου.

Κατ’εξαίρεση,αρκείηεπίδειξηself-test24ωρώνγιατηνείσοδοστιςπαραπάνωυπηρεσίες,στιςεξήςπεριπτώσεις:
-Κατάθεσηστααστικάήσταδιοικητικάδικαστήρια,υπότηνπροϋπόθεσηότιέχουνεξαιρετικάεπείγονταχαρακτήρα:
α)αίτησηςπροσωρινήςδικαστικήςπροστασίας(ασφαλιστικάμέτρα,αίτησηαναστολήςκ.λπ.)μεαίτημαπροσωρι-

νήςδιαταγήςή
β)αίτησηςεκούσιαςδικαιοδοσίαςμεαίτημαπροσωρινήςδιαταγήςήγ)αυτοτελούςαιτήματοςπροσωρινήςδιαταγής,
-Συζήτησηπροσωρινήςδιαταγής
-Κατάθεσηκαισυζήτησηαγωγώντουάρθρου22τουν.1264/1982(A’79)
-Παράστασηπληρεξουσίωνδικηγόρων, κατηγορουμένων και μαρτύρων ενώπιονΕισαγγελέαή καιΑνακριτήσε

ποινικέςυποθέσειςδιαδικασίαςαυτοφώρου,πλημμελημάτωνκαικακουργημάτων.
Ταπιστοποιητικάκαθώςκαιηδήλωσηαποτελέσματοςself-testεπιδεικνύονταιείτεσεέγχαρτημορφήείτεηλεκτρο-

νικάμέσωκινητήςσυσκευήςτουφυσικούπροσώπουστηνείσοδοτωνωςάνωυπηρεσιώνσεπροσωπικόεταιρειών
φύλαξης(security)ήσεεξουσιοδοτημένοπροσωπικότηςεκάστοτευπηρεσίας.

ΣιδηροδρομικήΕγνατίακαισκέψειςγιανέαγραμμή
τρένου,Κοζάνης-Βέροιας

Έναφιλόδοξοπρόγραμμασιδηρο-
δρομικώνέργων,ύψους3,3δισ.ευρώ,
που θα αλλάξει το χάρη τωνμεταφο-
ρών, σχεδιάζει η κυβέρνηση, είπε ο
υπουργόςΥποδομώνκαιΜεταφορών,
κ.ΚώσταςΚαραμανλής,μιλώνταςστην
εκδήλωσητουΟΣΕγια τοΕυρωπαϊκό
ΈτοςΣιδηροδρόμων.Νασημειώσουμε
ότι φέτος τοΕυρωπαϊκόΚοινοβούλιο
έχειανακηρύξει το2021ωςΕυρωπαϊ-
κόΈτοςΣιδηροδρόμων,οοποίοςέχει
μείνειπίσωστηνΕλλάδα,γιαυτό και
είναι επιτακτικήηανάγκηνακαλυφθεί
τοχαμένοέδαφος.

Η ΕυρωπαϊκήΕπιτροπή επιθυμεί
ναολοκληρωθούν τα έργαστονβασι-
κό άξοναΠάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη,
αλλάπροχωράεικαιπαραπέρα,κάνο-
νταςλόγογιαΣιδηροδρομικήΕγνατία,
με τη σύνδεση του σιδηροδρομικού
δικτύουμετα6μεγάλαλιμάνιατηςχώ-
ραςμας:Θεσσαλονίκη,Πάτρα,Λαύριο,
Ραφήνα, Καβάλα,Αλεξανδρούπολη,
καθώςκαιτηναναβάθμισητουυφιστά-
μενουδικτύουκαιεγκατάστασησυστημάτωνηλεκτροκίνησης.

ΟΟΣΕέχειήδηξεκινήσειμελέτεςκαιγιατοδυτικότμήματηςσιδηροδρομικήςΕγνατίαςπουαφοράνέεςγραμμέςαπό
ΚαλαμπάκαπροςΚοζάνη,ΙωάννινακαιΗγουμενίτσαενώυπάρχουνσκέψειςγιαμίανέασυνδετήριαγραμμήμεταξύΚοζά-
νηςκαιΒέροιας.

Υπάρχειπρόβλεψηχώρωνταφής
ζώωνσυντροφιάς
ήαδέσποτων;

Το νομοσχέδιοπουπροστατεύει τα ζώασυντροφιάς συζητείται αυτές τις
μέρεςστηΒουλήμενομοτεχνικέςβελτιώσεις, ωστόσουπάρχειέναθέμαπου
θέτουνμεερωτήματάτουςστηνεφημερίδαμαςπολλοίκάτοχοιζώωνσυντρο-
φιάςκαιαφοράτηνδιαδικασίατηςταφήςτουςσεπερίπτωσηπουέρθειτοτέλος
τους.Κιεπειδήζούμεστηνπεριφέρειακαισεμικρούςσχετικάδήμους,καλόεί-
ναιναμπειστησυζήτησητοερώτημα,εάνυπάρχεικάποιοςειδικόςχώροςπου
χρησιμοποιείταιγιατηνταφήτωνζώωνήοκάθειδιοκτήτηςθάβειτοζωάκιτου
όπουμπορείκαιμεόποιεςσυνθήκες…

Άρχισαν 
τα όργανα… 
Βρε μήπως 
κάτι ξέρουν 

τα κανάλια και 
«φόρτωσαν» με 
πάνω από 20 
τηλεοπτικές 

σειρές το φετινό 
Φθινοπωρο-

χείμωνο;



Έκτακτη συνεδρίαση σήμερα 
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας, θα γί-
νει σήμερα ΠΕΜΠΤΗ  16/09/2021 από 09:00 έως 10:00, η οποία λόγω των 
κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης 
του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω μηνύ-
ματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή ηλεκτρονικού εγγράφου από 
τα μέλη της Ο.Ε. για τη δήλωση πρόθεσης ψήφου και τυχόν απόψεων τους 
επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), με θέματα ημερήσιας διάταξης 
τα εξής:

-Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 7ης Αναμόρφωσης Προϋ-
πολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2021.

-Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για «Έξοδα ενη-
μέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου» για την πραγματοποί-
ηση δράσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας.

-Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για συνδιοργά-
νωση ημερίδας με το Αθλητικό Σωματείο ΑμεΑ Ν.Ημαθίας «Αιγές Βεργίνα».

-Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για «Έξοδα ε-
νημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου» για τη δημιουργία 
γραφιστικών στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης πολιτών του Δήμου Βέροιας.

-Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής της Ε.Δημούλα από Χρηματικό κατάλογο παρελθόντος έτους και σύνταξη νέου Χρημα-
τικού καταλόγου.

-Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχήματος του Δήμου.
Η Συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα λόγω ανάγκης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού και λόγω προθεσμιών για τα λοιπά θέματα για 

την άμεση λήψη των παραπάνω σχετικών αποφάσεων και γενικότερα για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του 
Δήμου.
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Στο «κόκκινο» του επιδημιολογικού χάρτη η Ημαθία, 
με 757 κρούσματα από τις αρχές Σεπτεμβρίου

-Απαγόρευση κυκλοφορίας από 01:00 το βράδυ έως 06:00 το πρωί και μουσικής σε εστίαση-ψυχαγωγία
Ανοδική καθημερινά η πορεία των θετικών περι-

στατικών κορονοϊού στη Ημαθία, που μετράει 757 
κρούσματα, από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι και χθες. 
Για τον λόγο αυτό  ο νομός οδεύει προς ένταξη, στο 
επίπεδο 4, στο «κόκκινο», μαζί με τις  Περιφερειακές 
Ενότητες Πέλλας, Πιερίας και Καβάλας, όπως απο-
τυπώνεται και στον επιδημιολογικό χάρτη της χώρας 
για τη νόσο Covid-19.

Σύμφωνα με τον επιδημιολογικό χάρτη σε όσες 
περιοχές εντάσσονται στο επίπεδο 4 ισχύουν τα εξής 
ειδικά τοπικού χαρακτήρα μέτρα:

-Απαγόρευση κυκλοφορίας από 01:00 το βράδυ 
έως 06:00 το πρωί, με εξαίρεση λόγους εργασίας και 
σοβαρούς λόγους υγείας.

-Απαγόρευση μουσικής καθ’ όλο το εικοσιτετράω-
ρο σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και 
ψυχαγωγίας.

Σημειώνεται ότι η έναρξη των μέτρων αναμένεται 
να ανακοινωθεί τις προσεχείς ημέρες μετά την έκδο-
ση του αντίστοιχου ΦΕΚ.

Υπενθυμίζεται ότι ο επιδημιολογικός χάρτης τεσ-
σάρων επιπέδων ετοιμότητας αντιστοιχεί σε 4 χρώ-
ματα (κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο και πράσινο) με βά-
ση επιδημιολογικούς δείκτες που χρησιμοποιούνται 
από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης 
Νοσημάτων (ECDC) και τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας (WHO).

Σκοπός του επιδημιολογικού χάρτη είναι η ενημέ-
ρωση των Ελλήνων και των επισκεπτών στη χώρα 
μας, καθώς και η σύνδεση των επιπέδων ετοιμότητας 
με μέτρα δημόσιας υγείας.

Ο χάρτης επικαιροποιείται σε εβδομαδιαία βάση από την ομάδα 
των επιδημιολόγων της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων του 
Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ και το Υπουργείο 
Πολιτικής Προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη τους πιο κάτω επιδημι-
ολογικούς δείκτες:

- 7-ήμερος κινητός μέσος όρος κρουσμάτων ανά 100.000 κατοί-
κους

- 14-ήμερος αριθμός κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους
- Δείκτης θετικότητας ελέγχων
- Εβδομαδιαία ποσοστιαία μεταβολή κρουσμάτων
- Αριθμός ενεργών κρουσμάτων
- Ηλικιακή κατανομή κρουσμάτων
- Εβδομαδιαίος αριθμός νέων νοσηλειών ανά 100.000 κατοίκους
- Εβδομαδιαίος αριθμός θανάτων ανά 100.000 κατοίκους
- Ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης
- Ενεργός ρυθμός αναπαραγωγής των κρουσμάτων (Rt)

- Πληρότητα συστήματος υγείας
- Ανάλυση ιχνηλάτησης επαφών
- Ανάλυση μεταλλάξεων
Η τελική διαμόρφωση του επιδημιολογικού χάρτη προκύπτει έ-

πειτα από συνδυαστική αξιολόγηση των ανωτέρω δεικτών.
Στο χάρτη αποτυπώνονται για κάθε Περιφερειακή ενότητα / Δή-

μο:
- ο 7-ήμερος κινητός μέσος όρος κρουσμάτων ανά 100.000 κα-

τοίκους
- ο δείκτης θετικότητας (%)
- η εμβολιαστική κάλυψη ( κάλυψη όπως προκύπτει από την το-

ποθεσία κάθε εμβολιαστικού κέντρου που μπορεί να περιλαμβάνει 
εργαζόμενους, μη μόνιμους κατοίκους της Περιφερειακής Ενότητας 
κ.ά. και  κάλυψη όπως προκύπτει από την διαθέσιμη πληροφορία 
διαμενόντων εντός της Περιφερειακής Ενότητας), καθώς και

- η εβδομαδιαία τάση (ανοδική, πτωτική ή σταθερή).
Κλειστό για 10 μέρες, τμήμα του Βρεφικού Σταθμού

 Ζωγιοπούλου, λόγω κρούσματος
Με το άνοιγμα σχολείων και την λειτουργία των παιδικών σταθ-

μών, ήδη ανακοινώθηκε ότι το μεγάλο τμήμα (Γ) του Δημοτικού Βρε-
φικού Σταθμού Θεανώ Ζωγιοπουλου θα παραμείνει κλειστό για 10 
ημέρες βάση της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ.55732/2021 ΦΕΚ 4214/Β/13-9-21 
καθώς υπήρξε επιβεβαιωμένο κρούσμα σε βρέφος. Οι χώροι της 
δομής απολυμάνθηκαν, το προσωπικό επανελέχθηκε με rapid test 
και συνεχίζεται η λειτουργία των υπολοίπων τμημάτων ακολουθώ-
ντας όλα τα μέτρα προστασίας κατά του covid-19. 

Αναβολή εκδηλώσεων
Μπροστά στα υψηλά κρούσματα της περιοχής μας και την έ-

νταξη της Ημαθίας στο επίπεδο 4 του επιδημιολογικού χάρτη, το 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας ακύρωσε την χθεσινή παραστάσεις του 2ου 
Σχολείου Σκηνοθεσίας, που ήταν προγραμματισμένη να γίνει στο 
πάρκο Αγίων Αναργύρων.

 ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ επίσης από τον ΣΟΦΨΥ Ημαθίας και η μουσική 
βραδιά της Δευτέρας 20 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Άλσους, με το 
μουσικό σχήμα «ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ» και πολλούς άλλους τοπικούς 
καλλιτέχνες, στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας 
2021.



Σύμφωνο συνεργασίας υπέγραψαν 
ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακε-
δονίας Απόστολος Τζιτζικώστας και ο 
Πρόεδρος του Δ.Σ. του «Χαμόγελου 
του Παιδιού» Κώστας Γιαννόπουλος.

Το σύμφωνο έχει ως στόχο την ε-
νίσχυση της διαρκούς συνεργασίας 
ανάμεσα στην Περιφέρεια και το «Χα-
μόγελο του Παιδιού», η οποία μέχρι 
σήμερα είναι εξαιρετικά αποδοτική 
στην προσπάθεια για προστασία των 
παιδιών και των ευάλωτων οικογενει-
ών.

Όπως τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας 
μετά την υπογραφή του συμφώνου 
συνεργασίας, «το ‘Χαμόγελο του Παιδιού’ είναι μια 
ομάδα ανθρώπων, μια μεγάλη οικογένεια, που 
πραγματικά κάνει τη διαφορά στη χώρα μας. Στα 
25 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία και 
ειδικά στο παιδί έχουν καταφέρει να αφήσουν το 
ιδιαίτερα ισχυρό αποτύπωμά τους στη ζωή και την 
καθημερινότητα της ελληνικής οικογένειας. Μέσα 
από το ‘Χαμόγελο του Παιδιού’ αυτά τα 25 χρόνια 
έχουν υποστηριχθεί πάνω από δύο εκατομμύρια 
παιδιά και οικογένειες, ενώ η προσφορά τους, που 
γίνεται μέσω εθελοντισμού, στηρίζεται και στηρίζει 
μια σειρά από κοινωνικές δομές. Η προσφορά του 
‘Χαμόγελου του Παιδιού’ δεν περιορίζεται μόνο 
στην παιδική προστασία, αλλά είναι σημαντική 
στη μάχη όλων μας κατά της εγκληματικότητας, 
με κορωνίδα το Amber Alert και το Silver Alert. Η 
ελληνική κοινωνία μέσα από το ‘Χαμόγελο του 
Παιδιού’ βρίσκει ειρήνη, βρίσκει τις έννοιες του 
εθελοντισμού, της συνεργασίας, της αλληλεγγύης, 
της προσφοράς στον συνάνθρωπο που έχει ανά-
γκη, και ιδιαίτερα στα παιδιά μας, που για όλους 
μας είναι η απόλυτη προτεραιότητα της ζωής μας. 
Με το σύμφωνο συνεργασίας που υπογράψαμε 
σήμερα αναβαθμίζουμε την πολυετή μας σχέση 
και θα μπορέσουμε με πιο συγκεκριμένες και πε-
ρισσότερες δράσεις να ενισχύσουμε την προσπά-
θεια του ‘Χαμόγελου του Παιδιού’».

Ο κ. Γιαννόπουλος δήλωσε ότι «είναι ιδιαίτερα 
σημαντική η σημερινή μέρα για το ‘Χαμόγελο του 
Παιδιού’, καθώς ενισχύεται η σταθερή συνεργασία 
μας με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, έ-
ναν θεσμό που είναι ταγμένος για να βελτιώνει την 
καθημερινότητα των πολιτών και αλλάζει επίπεδο. 
Εμείς θα συμπληρώσουμε με επιστημονικό τρόπο 
τις σημαντικές παρεμβάσεις που υλοποιεί σε κοι-
νωνικό επίπεδο η Περιφέρεια για τα παιδιά, την οι-

κογένεια και τις κοινωνικές ομάδες που βρίσκονται 
σε δύσκολη κατάσταση. Όλες οι παρεμβάσεις μας 
πρέπει να έχουν κοινή συνιστώσα την αξιοπρέπεια 
των συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη στήριξης. 
Οι εποχές είναι δύσκολες. Είναι ενδεικτικό ότι ένα 
παιδί το εξάμηνο, ένας έφηβος μέρα παρά μέρα 
δήλωνε αυτοκτονία, είχαμε πολλές εντάσεις, προ-
βλήματα, που είναι παράλληλες απώλειες της 
πανδημίας του κορονοϊού, τις οποίες δεν θα αφή-
σουμε να προχωρήσουν περισσότερο ενώνοντας 
τις δυνάμεις μας».

Ο κ. Τζιτζικώστας παρουσίασε μάλιστα στον κ. 
Γιαννόπουλο επιγραμματικά το κοινωνικό έργο της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:

-Αξιοποιήσαμε περισσότερα από 200 εκ. ευρώ 
για να στηρίξουμε τα παιδιά και τους ευάλωτους 
συμπολίτες μας.

-Παρέχουμε υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας 
σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, όπως τα παιδιά 
σε κίνδυνο, έχοντας υποστηρίξει μέχρι σήμερα πε-
ρισσότερα από 3.100 παιδιά και εφήβους.

-Χρηματοδοτούμε τη λειτουργία επτά ξενώνων 
φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών, που έχουν 
φιλοξενήσει περισσότερες από 3.500 γυναίκες και 
παιδιά.

-Χρηματοδοτούμε τη λειτουργία του Ανοιχτού 
Κέντρου Ημέρας Αστέγων και του Υπνωτηρίου Α-
στέγων, με περισσότερους από 2.600 συμπολίτες 
μας να έχουν κάνει χρήση αυτών των δομών.

-Δημιουργήσαμε 14 Κέντα Ημερήσιας Φροντί-
δας Ηλικιωμένων, καθώς και 12 Κέντρα Διημέρευ-
σης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Ειδικές 
Ανάγκες.

-Δημιουργήσαμε 
38 Κέντρα Κοινότη-
τας, ένα σε κάθε Δή-
μο της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδο-

νίας, που ήδη έχουν 100.000 ωφελούμε-
νους συμπολίτες μας.

-Χρηματοδοτούμε τη λειτουργία 19 κοι-
νωνικών παντοπωλείων, 15 κοινωνικών 
φαρμακείων και έξι κοινωνικών συσσιτίων.

Μάλιστα, όπως ανακοίνωσε ο Περι-
φερειάρχης, «στο νέο ΕΣΠΑ έχουμε εξα-
σφαλίσει διπλάσια χρηματοδότηση για 
τις δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης, με 
πόρους που θα αγγίξουν συνολικά τα 400 
εκατομμύρια ευρώ».

Στη σύσκεψη που προηγήθηκε της υ-
πογραφής του συμφώνου συμμετείχαν οι 
Αντιπεριφερειάρχες Θεσσαλονίκης Βούλα 
Πατουλίδου, Δημόσιας Υγείας Χρήστος 

Μήττας και Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης 
Δημήτρης Ασλανίδης.

Η κ. Πατουλίδου υπογράμμισε: «έχουμε εξαι-
ρετική συνεργασία με το ‘Χαμόγελο του Παιδιού’. 
Ειδικά τον τελευταίο χρόνο η μοναξιά δεν ήταν 
καλός σύμβουλος στην κοινωνία μας. Έχει βγάλει 
στην επιφάνεια μίση και πάθη και έναν ‘κανιβαλι-
σμό’ ανθρώπων που πολλές φορές έχουν αποδέ-
κτη τα παιδιά. Αυτά τα παιδιά δεν είναι μόνα τους, 
αλλά βρίσκουν μια μεγάλη αγκαλιά μέσα και από 
το ‘Χαμόγελο του Παιδιού’. Εμείς από τη μεριά μας 
έχουμε τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, μέσα από 
την οποία μπορούμε να στηρίξουμε τις δομές του 
‘Χαμόγελου του Παιδιού’».

Ο κ. Μήττας σημείωσε: «Όλα αυτά τα χρόνια 
η Περιφέρεια στηρίζει τις προσπάθειες του ‘Χα-
μόγελου του Παιδιού’. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
στο bazaar που εξελίσσεται σήμερα και αύριο στο 
κτίριο υπηρεσιών της Περιφέρειας, στη δυτική 
Θεσσαλονίκη, η ανταπόκριση του κόσμου είναι συ-
γκινητική κι αυτό αποτελεί για εμάς ιδιαίτερη τιμή».

Ο κ. Ασλανίδης δήλωσε: «Είμαστε περήφανοι 
που σήμερα η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
διευρύνει το κοινωνικό της πρόσωπο, με μπρο-
στάρη τον Περιφερειάρχη. Υπογράψαμε με χαρά 
αυτό το σύμφωνο συνεργασίας με το ‘Χαμόγελο 
του Παιδιού’, με την ελπίδα και τη βεβαιότητα ότι 
όταν όλοι μαζί γινόμαστε ένα στον εθελοντισμό, 
την αλληλεγγύη, τη συνέργεια και την κοινωνική 
προσφορά τότε το χαμόγελο θα συνεχίσει να υ-
πάρχει σε όλα τα εφηβικά και παιδικά πρόσωπα 
της Ελλάδας».
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Θερινό Σινεμά = η πιο 
ασφαλής και άνετη δια-
σκέδαση.

--> απολύμανση πριν 
κάθε προβολή,

--> μεγάλες αποστά-
σεις 

--> περιορισμένη δια-
θεσιμότητα εισιτηρίων

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

σκας)  
Προβολές:  Κυριακή 19/9 στις 21.30
Δευτέρα 20/9 - Τρίτη 21/9 - Τετάρτη 22/9  στις 19.45
Η ταινία γυρίστηκε σε συνεργασία με την: Ιερά Με-

γίστη Μονή Βατοπαιδίου, Ινστιτούτο Άγιος Μάξιμος o 
Γραικός, Ιερά Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής. 

O βίος και η πολιτεία του Αγιου Νεκτάριου σε μια διε-
θνή παραγωγή γυρισμένη στην Ελλάδα.

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 αί-
θουσα:   (μόνο χρήση μάσκας)  
-   Παρασκευή 17/9, Σάββατο 
18/9, Κυριακή 19/9 στις 19.45 

Ο Shang-Chi και ο Θρύλος 
των Δέκα Δαχτυλιδιών

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings
Προβολές στην Θερινή αίθουσα:   (μόνο χρήση μά-

σκας)  
Πέμπτη 16/9 στις 20.30
Παρασκευή 17/9, Σάββατο 18/9 στις 21.30
Δευτέρα 20/9 - Τρίτη 21/9 - Τετάρτη 22/9  στις 21.45
Σενάριο/Σκηνοθεσία: ΝΤΕΣΤΙΝ ΝΤΑΝΙΕΛ ΚΡΙΤΟΝ
Ηθοποιοί: ΣΙΜΟΥ ΛΙΟΥ
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 
πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακά-
τω σύνδεσμο: http://www.cinestar.gr 

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     16/9/21 - 22/9/21

Φαρμακευτικός 
Σύλλογος Ημαθίας:

Οικονομική και 
φαρμακευτική στήριξη 
στους πυρόπληκτους 

της Εύβοιας
Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος  Ημαθίας σε συνεργασία 

με τον Φ.Σ. Εύβοιας και ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα 
του, κατέθεσε ποσό σε λογαριασμό τραπέζης, που δημι-
ουργήθηκε για να βοηθήσει οικογένειες των οποίων τα 
σπίτια κάηκαν και ήταν πρώτη κατοικία. 

Επιπλέον προσέφερε φαρμακευτικό υλικό στα πυρο-
σβεστικά σώματα του Νομού μας, για τους ανθρώπους 
που παλεύουν να σώσουν τις ζωές και τις περιουσίας 
των συμπολιτών μας.

Ο Φ.Σ. Ημαθίας βρίσκεται πάντα στο πλευρό των 
συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη τη στήριξη και τη 
βοήθεια του, αποδεικνύοντας το μέσα από τις δράσεις 
του. Ευχαριστεί θερμά τους συναδέλφους οι οποίοι έ-
σπευσαν να προσφέρουν βοήθεια, δείχνοντας για άλλη 
μια φορά το πνεύμα αλληλεγγύης που έχει αναπτυχθεί 
από τους φαρμακοποιούς της Ημαθίας για κάθε συμπο-
λίτη μας που χρειάζεται βοήθεια.

 Η Πρόεδρος                  Η Γ. Γραμματέας
      Κατή Σοφία     Οικονομοπούλου Αικατερίνη

Νέο Δ.Σ στην ΕΛΜΕ 
Ημαθίας με πρόεδρο 
την Χαρά Αξούριστου 

Από την Δευτέρα 13/9/2021 
η σύνθεση του νέου Δ.Σ. της 
ΕΛΜΕ Ημαθίας είναι η εξής: 

Πρόεδρος 
Αξούριστου Χαρά 
Αντιπρόεδρος 
Τσιτλακίδου Δέσποινα 
Γ. Γραμματέας 
Σπυρίδου Νατάσα 
Ταμίας Καβαλάρη Ευγενία 

Μέλος Ζιώγας Δημήτρης 
Μέλος Γιοβανόπουλος Μανώλης 
Μέλος Τζουνοπούλου Γιώτα 

 Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 
οι εγγραφές στα εικαστικά 

εργαστήρια  του Δήμου Νάουσας
Ξεκίνησαν την Πέμπτη 

09/09/21 και θα διαρκέ-
σουν έως τις 30/09/21, οι 
εγγραφές για τα τμήματα 
των Εικαστικών Εργαστη-
ρίων του Δήμου Η.Π. Νά-
ουσας. 

Τα τμήματα που θα λει-
τουργήσουν είναι τα εξής:

1. Ζωγραφικής ενηλί-
κων 2. Ζωγραφικής  παι-
δικού- εφηβικού 3. Γλυ-
πτικής 4. Street art 5. Χα-
ρακτικής 6. Βιτρό  7.Ντε-
κουπάζ 8. Κοσμήματος 9. 
Κεραμικής 10. Φωτογρα-
φίας

Πληροφορίες 
- εγγραφές
Οι εγγραφές πραγμα-

τοποιούνται στο Κέντρο 
Πληροφόρησης Επισκε-
πτών (Μ. Αλεξάνδρου 1), 
τις εργάσιμες ημέρες από 
τις  10:00 έως  14:00. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο τη-
λέφωνο 23320 52186.

Σύμφωνο συνεργασίας υπέγραψαν 
ο Περιφερειάρχης Α. Τζιτζικώστας και ο Πρόεδρος 

του «Χαμόγελου του Παιδιού» Κ. Γιαννόπουλος



Για ένα νομοσχέδιο που προστατεύει τα ζώα 
συντροφιάς και που αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική 
μεταρρύθμιση – καθρέφτη του πολιτισμού μας, 
έκανε λόγο από το Βήμα της Βουλής ο Αν. Γεν. 
Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής Ημαθίας 
ΝΔ στη σχετική (15-9) συζήτηση στη Βουλή.

Ο κ. Τσαβδαρίδης υπογράμμισε ότι το νο-
μοσχέδιο απαντά στις καθημερινές αγωνίες του 
κάθε ευαίσθητου πολίτη, ο οποίος προσδοκά κα-
λύτερη μέριμνα της πολιτείας για τους τετράπο-
δους διαχρονικούς μας φίλους και ο οποίος γίνε-
ται δυστυχώς καθημερινά αυτόπτης ή αυτήκοος 
μάρτυς πολλών επώδυνων ακόμη και βάρβαρων 
συμπεριφορών εναντίον αδέσποτων ζώων

Τόνισε δε ότι με το νομοθέτημα αυτό:
•       Δημιουργείται ένα ολοκληρωμένο πλαί-

σιο διαχείρισης των αδέσποτων, που θα διευκολύνει τη δραστική μείωση 
του αριθμού τους μέσω προγραμμάτων υιοθεσίας και στείρωσης που σέβο-
νται και τηρούν στο ακέραιο τους κανόνες ευζωίας των ζώων.

•       Αυστηροποιούνται ακόμη περισσότερο οι ποινές αναφορικά με την 
κακοποίηση των ζώων συντροφιάς, σε συνέχεια του Ν. 4745/2020 με τον 

οποίον αυτή η κυβέρνηση έκανε κακούργημα τον 
βασανισμό του ζώου.

•       Ανατίθεται κεντρικός ρόλος στους Δή-
μους, οι οποίοι «προικίζονται» μέσω του προ-
γράμματος «Άργος», με 40 εκατ. ευρώ για την 
περισυλλογή ζώων και την κατασκευή σύγχρο-
νων καταφυγίων και ετήσια χρηματοδότηση 15 
εκατ. ευρώ, για θέματα που σχετίζονται με την 
κτηνιατρική φροντίδα τους.

Αυτό όμως που συμβολικά υπογραμμίζει το 
παρόν νομοσχέδιο, σημείωσε χαρακτηριστικά ο 
κ. Τσαβδαρίδης, είναι ότι τα ζώα συντροφιάς α-
νήκουν στην κοινωνία μας. Δεν είναι αναλώσιμα, 
δεν είναι εκμεταλλεύσιμα, δεν είναι εξορισμένα, 
δεν είναι ανεπιθύμητα. Αποτελούν αναπόσπαστο 
κομμάτι της νέας κοινωνικής μας δομής, αποτε-

λούν καθρέφτη του ίδιου μας του πολιτισμού, καθρέφτη του ίδιου μας του 
εαυτού.

Απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο τομή, η Αντιπολίτευση και δη η Αξιω-
ματική στέκει για ακόμη μία φορά εμμονικά αρνητική ζητώντας μάλιστα την 
απόσυρσή του.

Είναι η ίδια Αξιωματική Αντιπολίτευση, ανέφερε ο Βουλευτής Ημα-
θίας, που ως Κυβέρνηση κατάφερε το τραγελαφικό, να καταψηφίσει 
δηλαδή δική της πρόταση για την προστασία των ζώων που είχαν υ-
πογράψει 52 βουλευτές της ενόψει της τότε επικείμενης αναθεώρησης 
του Συντάγματος.

«Όχι μόνο από τους 145 βουλευτές που διέθετε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, την 
πρόταση αυτή την ψήφισαν μόλις 69 αλλά το αστείο ήταν ότι ανάμεσα 
σε αυτούς, βρίσκονταν και 14 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος 
που είχαν υπογράψει το αίτημα που είχε κατατεθεί!» τόνισε. 
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμετο

άρθρο 1369 τουΑστικούΚώδικα
ότι:

Ο ΣΑΡΑΒΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
του Κων/νου και της Ειρήνης, το γέ-
νος Βένιου, που γεννήθηκε στο Α-
μαρούσιο Αττικής και κατοικεί στο 
Pforzheim Γερμανίας και η NIΩΠΑ
ΜΑΡΙΑ του Παναγιώτη και της Βα-

σιλικής, το γένος Πανταζοπούλου, που γεννήθηκε στη 
Βέροια και κατοικεί στο Pforzheim Γερμανίας, πρόκει-
ται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο 
Δημαρχείο Pforzheim Γερμανίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΒΕΡΟΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α/ΘΜΙΑΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥΒΕΡΟΙΑΣ  
ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΛΓΑΝΟΥ22                 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ
Η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Βέροιας  ανακοι-

νώνει ότι  προκηρύσσεται δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός 
με ενσφράγιστες  προσφορές για την ανάθεση λειτουργίας και 
εκμετάλλευσης του σχολικού κυλικείου  του 7ου Δημοτικού Σχο-
λείου Βέροιας (Δαιδάλου 1), για εννιά (9) χρόνια.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο της Α/θμιας Σχολικής 
Επιτροπής Δ.Βέροιας  στις 18/10/2021 ημέρα Δευτέρα & ώρα 
13.00

Για παραλαβή της αναλυτικής προκήρυξης οι ενδιαφερόμε-
νοι  μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο της Α/θμιας Σχολι-
κής Επιτροπής  (ΤΗΛ 2331303913) κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες.

ΟΠρόεδροςτηςΑ/ΘμιαςΣχολικής
ΕπιτροπήςΔ.Βέροιας
ΔΕΛΛΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1) Πολίτης κράτους – μέλους Ε.Ε. γνώστης Ελληνικής 

γλώσσας.
2) Να μην απασχολείται στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ.
3) Να μην είναι συνταξιούχος.
4) Να μην έχει κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο (ν 

3528/2007 άρθρο 4 (παρ. 1,2,3 & 4), 5,7,8 &9 ΦΕΚ 26τ Ά).
5) Να μην είναι ανάδοχος εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου 

Δημοσίου ή Ιδιωτικού Σχολείου.
ΔΙΚ/ΚΑΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1) Εγγραφή Αίτηση για συμμετοχή στον διαγωνισμό.
2) Έγγραφη Οικονομική Προσφορά (σε ξεχωριστό φάκελο 

χωρίς ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις) με το 
προσφερόμενο ανά μαθητή ποσό σε ευρώ.

3) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού 
κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική επιτροπή.

4) Πιστοποιητικό Πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.
5) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
6) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος η 

φυγόδικος.
7) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.
8) Ποσό εγγύησης 300 ευρώ μετρητά ή αντίστοιχη εγγυητι-

κή επιστολή.
9) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν είναι ανάδο-

χος εκμ/σης άλλου κυλικείου δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου.
10) Βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου υγιεινής και 

ασφάλειας τροφίμων του Ε.Φ.Ε.Τ. ( αν δεν υπάρχει να προ-
σκομιστεί σε εύλογο χρονικό διάστημα από την υπογραφή της 
σύμβασης).

Χειμερινό ωράριο 
λειτουργίας 

της Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης 

Νάουσας
Ξεκινά από την Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου το χειμερινό 

ωράριο λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Νάου-
σας. Ειδικότερα από τις 20/9/ έως τις 15/6/ ισχύει το 
χειμερινό ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 12: 
00 - 18:00. 

Υπενθυμίζεται ότι οι δημοτικές βιβλιοθήκες  λειτουρ-
γούν κανονικά με υποχρεωτική χρήση μάσκας των πο-
λιτών και την τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των 
χρηστών.

Τακτική Γενική 
Συνέλευση του 
«Προμηθέα»

Το Δ.Σ. του Π.Γ.Σ «Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» καλεί τα 
μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυ-
ριακή19Σεπτεμβρίου2021καιώρα11:30πμ
στο χώρο του συλλόγου με τα παρακάτω θέματα 
ημερήσιας διάταξης:

1) Απολογισμός  Διοικητικού Συμβουλίου
2) Εκλογή Εφορευτικής  Επιτροπής
3) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Τακτική Γενική 

Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο 
και ίδια ώρα την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2021.

Από την Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών Βέροιας
Συνελήφθησαν σε περιοχή 

της Θεσσαλονίκης 3 άτομα για 
διακίνηση ηρωίνης

Συνελήφθη-
σαν στις 14 Σε-
πτεμβρίου 2021 
το μεσημέρι σε 
περιοχή της Θεσ-
σαλονίκης, από 
αστυνομικούς της 
Ομάδας Δίωξης 
Ναρκωτικών του 
Τμήματος Ασφά-
λειας Βέροιας, 2 
ημεδαποί άνδρες 
και 1 ημεδαπή 
γυναίκα, για διακί-
νηση ναρκωτικών 
ουσιών.  Ειδικό-
τερα, μετά από 
συντονισμένη α-
στυνομική επιχεί-
ρηση με τη συν-
δρομή και αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας 
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας, εντοπίστηκαν οι προαναφερόμενοι και σε 
έρευνες που έγιναν σε 3 οικίες που χρησιμοποιούσαν εντοπίστηκαν και κατασχέ-
θηκαν 13 συσκευασίες με ηρωίνη, συνολικού βάρους 768,6 γραμμαρίων. Επίσης 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας με υπολείμματα 
ηρωίνης, ένα σφυρί που χρησιμοποιούνταν για το σπάσιμο της ηρωίνης και το χρη-
ματικό ποσό των 1.058 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα οδη-
γηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. 

Εκτέλεσηεντάλματοςσύλληψης
Συνελήφθη στις 14 Σεπτεμβρίου 2021 το πρωί σε περιοχή της Ημαθίας από 

αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Νάουσας, ένας ημεδαπός άνδρας, καθώς 
σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του κ. Ανακριτή Ροδόπης, για παρά-
βαση του νόμου περί αλλοδαπών και πλαστογραφία.

Λάζαρος Τσαβδαρίδης από το βήμα της Βουλής: 
«Εμβληματικό το νομοσχέδιο 

για την προστασία των ζώων συντροφιάς
- Απόλυτα στείρα η αντιπολιτευτική άρνηση ΣΥΡΙΖΑ»
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021 

στις 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου 
Παλαιοχωρίου Ημαθίας ο Γεώργιος Μουστάκας σε 
ηλικία 75 ετών .

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 19 

Σεπτεμβρίου 2021 στον Ιε-
ρό Ναό Αγίου Γεωργίου Μα-
κροχωρίου ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του πολυαγαπη-
μένου μας συζύγου, πατέρα 
και παππού

ΠΑΝΑΓΟΥ
ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝΟΓΛΟΥ

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 εγγονή, 

Οι λοιποί συγγενείς 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού και  την 6η/19-8-2021 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
τα μέλη του Συνδέσμου μας σε τακτική εκλογοαπολογιστική  Γενική Συνέλευση που 

θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 11π.μ.,  στην αίθου-
σα του Συνδέσμου, πάροδος Βερμίου 3 Βέροια, με θέματα:

1. Εκλογή προεδρείου.
2. Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. έτους 2020 και αναφορά σε θέματα που απα-

σχολούν την τάξη των Συνταξιούχων.
3. Οικονομικός απολογισμός έτους 2020.
4. Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής οικον. έτους  2020.
5. Προϋπολογισμός οικ. έτους 2021.
6. Κριτική επί των πεπραγμένων έτους 2020
7. Έγκριση ή μη του απολογισμού 2020, προϋπολογισμού 2021, πεπραγμένων 

του Δ.Σ. έτους 2020 και έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής οικον. έτους 2020.
8. Προτάσεις μελών, ερωτήσεις, διευκρινίσεις.
9.  Δευτερολογία Προέδρου.
10.  Σύντομη τοποθέτηση και παρουσίαση των υποψηφίων από τους επικεφαλείς 

των Συνδυασμών.
11.  Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
12.  Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Δ.Σ., Ελεγκτικής Επιτροπής καιΑντιπρο-

σώπων στην Π.Ο.Π.Σ., θα αρχίσουν στις 12:00μ. και θα διαρκέσουν μέχρι 5:30μ.μ. 
ενώπιον δικαστικού αντιπροσώπου.     

 Απαραίτητη η επίδειξη Α.Τ., διαβατηρίου, ή άλλου αποδεικτικού στοιχείου. Δικαίω-
μα ψήφου έχουν όσα μέλη είναι ταμειακά τακτοποιημένα μέχρι 31-12-2020. Έχουν τη 
δυνατότητα να τακτοποιηθούν οικονομικά ή να εγγραφούν νέα μέλη μέχρι Παρασκευή 
17 Σεπτεμβρίου 2021 και σε περίπτωση μη  απαρτίας έως Παρασκευή 24 Σεπτεμβρί-
ου 2021.

 Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για τα όργανα του Συνδέσμου και για 
Αντιπρόσωποι στην Π.Ο.Π.Σ., παρακαλούνται να υποβάλουν αίτηση στο Γραφείο του 
Συνδέσμου, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι  Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 
2021.

 Εάν για διάφορους λόγους δεν θα έχουμε απαρτία την πρώτη Κυριακή, η εκλογο-
απολογιστική συνέλευση  θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2021, την 
ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αυτονόητο είναι ότι θα ληφθούν υγειονομικά μέτρα, (μάσκες, αντισηπτικά, αποστά-
σεις κ.λ.π.), για την προφύλαξη από τον Covid-19.

Ενδέχεται, εάν οι συνθήκες και άλλοι λόγοι το επιτρέψουν, να πραγματοποιηθεί η 
συνέλευση στον εξωτερικό χώρο του Γραφείου.

Για περισσότερες πληροφορίες στο Γραφείο του Συνδέσμου, τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες.

Για έκτακτες περιπτώσεις στα τηλέφωνα: 6974297043, 6948053062, 6976019755 
και 6948784342.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος      Ο Γεν. Γραμματέας

ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ    ΤΟΠΑΛΤΖΙΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 
Δύο υποτροφίες για το 

τμήμα του Βιολοντσέλου
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας προ-

σφέρει δύο υποτροφίες στο Δημοτικό Ωδείο Βέροιας, για το 
τμήμα του Βιολοντσέλου και παράλληλα των υποχρεωτικών 
θεωρητικών μαθημάτων τους. Καθεμιά από τις υποτροφίες 
αυτές θα καλύπτει τα δίδακτρα για ολόκληρο το εκπαιδευτικό 
έτος 2021-2022.  

Οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους θα πρέπει να υπο-
βληθούν το συντομότερο στο Χώρο Τεχνών, 3ος όροφος και 
θα αφορούν αυστηρά αρχάριους μαθητές, που σκοπεύουν 
να ασχοληθούν με το βιολοντσέλο, ηλικίας από 8 ετών πάνω.  

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2331078100. 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

«ΕΡΑΣΜΟΣ»
Ανοιχτή Πρόσκληση 

για τη διεξαγωγή εκλογών 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Κοινωνικής Πα-

ρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ» προκηρύσσει Αρχαιρεσίες για την 
ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της νέας 
Ελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου. Προς τον σκοπό 
αυτό καλεί τα μέλη του να προσέλθουν σε εκλογική – απο-
λογιστική Γενική Συνέλευση που θα γίνει κατά τα προβλε-
πόμενα άρθρα του Σωματείου του ισχύοντος Καταστατικού 
το Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 11:00 στην 
αίθουσα του 1ου Ορόφου των γραφείων μας επί της οδού 
Μ. Αλεξάνδρου 17 στη Βέροια. Σε περίπτωση μη απαρτίας 
η Συνέλευση θα επαναληφθεί το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 
2021 την ίδια ώρα (11:00) και στον ίδιο χώρο.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Απολογισμός ενημερωτικού, επιμορφωτικού, επιστημονι-

κού και κοινωνικού έργου του Συλλόγου. 
2. Οικονομικός  Απολογισμός. 
3. Προτάσεις προγραμματισμού δράσεων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Συλλόγου να 

προσέλθουν στη Συνέλευση και να συμμετάσχουν ενεργά 
για να διαμορφώσουν από κοινού το μέλλον του Συλλόγου. 

Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους 
για εκλογή στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να υπο-
βάλλουν αίτηση στα γραφεία του Συλλόγου επί της οδού Μ. 
Αλεξάνδρου 17 στη Βέροια έως την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 
2021.

Με τιμή για το ΔΣ
Η Πρόεδρος

Γεωργία Φωστηροπούλου

Ζητούνται καθηγητές 
για το Κοινωνικό 

Φροντιστήριο Βέροιας
Η Διαχειριστική Επιτροπή Του Κοινωνικού Φρον/ρίου Βεροιας 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. Επικοι-
νωνίας.  Έλενα Μυτηλέκα: 6975978717. 

Αντώνης Καρανάτσιος: 6974745261.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑ-
ΜΠΑΝΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ – ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΟΣΙΟΥ 
ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΠΑΤΜΩ

Υποδοχή ιερού λειψάνου του Οσίου Πατρός η-
μών Αμφιλοχίου του εν Πάτμω.

ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
6.30 μ.μ. Υποδοχή του ιερού λειψάνου του Ο-

σίου Πατρός ημών Αμφιλοχίου του εν Πάτμω στα 
προπύλαια του Ιερού Ναού και εν συνεχεία Μέγας 
Αρχιερατικός Εσπερινός χοροστατούντος του Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας κ. Παντελεήμονος.

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
7.00 π.μ. Όρθρος – Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
6.30 μ.μ. Εσπερινός και Παράκληση του Οσίου 

Πατρός ημών Αμφιλοχίου του εν Πάτμω.

ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Στο Ωδείο μας λειτουργούν οι εξής σχολές:
• ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
• ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΩΔΙΑΣ - ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ - ΟΡΘΟΦΩΝΙΑΣ 
• ΣΧΟΛΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ
Αρμονία, Αντίστιξη, Φούγκα, Σύνθεση
• ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩN
Πιάνο, Κιθάρα, Βιολί, Βιολοντσέλο, Σαξόφωνο, Φλογέρα, 

Τρομπέτα, Ντραμς
• ΣΧΟΛΗ ΛΑΪΚΩΝ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
Τραγούδι, Πιάνο, Κιθάρα, Μπουζούκι, Αρμόνιο, Κλαρίνο, 

Ούτι, Κανονάκι, Κρουστά, Ποντιακή Λύρα
• ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ 
• ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΕΙ
• ΧΟΡΩΔΙΕΣ (Παιδική, Νεανική, Ενηλίκων, Βυζαντινή)
• ΣΧΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ
• ΣΧΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ - ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
• ΣΧΟΛΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
• ΤΜΗΜΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
-  Εκπτώσεις για τις πολύτεκνες οικογένειες, φοίτηση δύο 

ατόμων της ίδιας οικογένειας, φοίτηση ενός σπουδαστή σε 
δύο σχολές κλπ.

-  Δωρεάν τα υποχρεωτικά μαθήματα
-  Δωρεάν μαθήματα πληροφορικής
-  Δωρεάν η συμμετοχή στην παιδική & νεανική χορωδία
  Οι εγγραφές συνεχίζονται και πραγματοποιούνται καθη-

μερινά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους
------------------------------------
Εγγραφές στα γραφεία του Ωδείου, 5.30 - 8.30 μ.μ. Πλη-

ροφορίες: Νάουσα 2332022572 | Βέροια 2331060784
www.odeio-imv.gr | odeio.mitropolis@gmail.com



Γράφει ο 
Αναστάσιος 
Βασιάδης

Κάτω από την σκιά 
του νέου επιδημικού κύ-
ματος και με την λήψη 
των προβλεπόμενων 
προληπτικών μέτρων, ξε-
κίνησε η νέα σχολική χρο-
νιά για τους μαθητές, τις 
οικογένειες τους και τους 
εκπαιδευτικούς, με κυρί-
αρχες τις αγωνίες για την 
εξέλιξη των πραγμάτων 
στην εκπαίδευση και το 
μέλλον της

 Τις καθιερωμένες τελετές στα σχολεία ακολούθησαν 
οι δημόσιοι χαιρετισμοί από την πολιτική ηγεσία  και τους 
παράγοντες κάθε τοπικής κοινωνίας.

 Συνήθως με αφορμή την επίσημη έναρξη της νέας 
σχολικής χρονιάς επιχειρείται μια δημόσια αναγνώριση 
των γενικών αλλά και ειδικότερων θεμάτων που απασχο-
λούν την εκπαίδευση στο σύνολό της, ενώ  προαναγγέλ-
λονται σημαντικές  παρεμβάσεις, για την αναβάθμιση της 
παιδείας στον τόπο. 

Στην τρέχουσα ωστόσο επικαιρότητα κυριαρχούν τα 
ζητήματα που συνδέονται με την εξέλιξη της επιδημικής 
κρίσης και τα προστατευτικά μέτρα που θα ισχύσουν στην 
λειτουργία των σχολείων, με συνέπεια τα θέματα που 
σχετίζονται με τα ουσιαστικά προβλήματα στην παιδεία, 
να παραμερίζονται. 

Η σχολική χρονιά που πέρασε χαρακτηρίστηκε από 
την διαδικτυακή εκπαίδευση, που επιβλήθηκε εκ των 
πραγμάτων και προστέθηκε στα ήδη σοβαρά προβλήμα-
τα που καταγράφονταν κάθε χρόνο, όπως το ανεπαρκές 
εκπαιδευτικό προσωπικό και οι  υποβαθμισμένες υπο-
δομές, με αποτέλεσμα τα σχολεία να δυσκολεύονται να 
εκπληρώσουν τον παιδαγωγικό τους ρόλο. 

Αποτελεί γενική παραδοχή ότι το ελληνικό σχολείο έχει 
χάσει μεγάλο μέρος από την ελκυστικότητα του και ότι οι 
περισσότεροι μαθητές αντιμετωπίζουν τη σχολική πράξη 
ως πάρεργο, καθώς το σχολείο υποκαθίσταται συνεχώς 
από τα φροντιστήρια για βασικές γνώσεις που απαιτείται 
να κατέχει ένας σύγχρονος νέος, όπως οι ξένες γλώσσες 
η πληροφορική κλπ, με σημαντικό κόστος για την ελληνι-

κή οικογένεια.
 Τα προβλήματα εκδηλώνονται εμ-

φανώς στο Γυμνάσιο και οξύνονται 
στο Λύκειο, το οποίο έχει μετατραπεί 
σε ένα είδους προθάλαμο των ΑΕΙ, 
καθώς δίδεται το κύριο βάρος στα 
μαθήματα που εξετάζονται στις Πα-
νελλήνιες Εξετάσεις, για την 
εισαγωγή στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση.

 Αποτέλεσμα αυτού είναι 
να έχει περιοριστεί δραμα-
τικά το ενδιαφέρον για τις 
εγκύκλιες γνώσεις που δι-
αμορφώνουν χαρακτήρες, 
θεμελιώνουν συνειδήσεις 
και οικοδομούν προσωπι-
κότητες.

 Όλοι ασχολούνται κυρί-
αρχα με τα μαθήματα στα 
οποία θα εξεταστούν για να 
πετύχουν στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση. 

Αυτά και άλλα πολλά α-
πό τα ζητήματα που σχετί-
ζονται με την παιδεία, είναι 
γνωστά στους αρμόδιους. 

Επί χρόνια το δημόσιο 
ενδιαφέρον εκφράζεται και 
περιστρέφεται γύρω από 
την ανάγκη μεταρρυθμίσε-
ων στην Παιδεία, ως έναν 
από τους πυλώνες για την 
ανάπτυξη της χώρας.

 Αυτές όμως οι μεταρ-
ρυθμίσεις που απαιτούνται 
για να σηκώσουν την εκπαί-
δευση από την απαξίωση 
στην οποία έχει περιέλθει, 
να της αποδώσουν την ση-
μασία που απαιτείται στην 
σύγχρονη εποχή και να την 
εντάξουν στην επαγγελματι-
κή και παραγωγική διαδικα-

σία, δεν έρχονται.
 Η φετινή χρονιά ας αποτελέσει αφετηρία διαμόρφωσης 

ενός νέου σχολείου που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες 
απαιτήσεις.

 Ενός σχολείου που θα στοχεύει στην ποιοτική αναβάθ-
μιση της παρεχόμενης γνώσης και στην απόκτηση των 
εφοδίων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες κοινωνικές 
ανάγκες. 

Ενός σχολείου που θα αποτελεί ζωντανό κοινωνικό χώ-
ρο, διάπλασης νέων ανθρώπων με ηθική, αξιακή, ψυχική 
και γνωστική διάσταση, στον οποίο η ελεύθερη σκέψη, η 
κριτική στάση και έκφραση και η παιδαγωγική ελευθερία θα 
είναι από τα βασικά συστατικά του. 

Το σύγχρονο αυτό σχολείο, κύτταρο γνώσης και πολιτι-
σμού, επιβάλλεται να είναι ενσωματωμένο στην κοινωνία, 
την οποία και εν δυνάμει θα αλλάζει, απαντώντας στις προ-
κλήσεις της εποχής. 
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Ευχαριστίες του ΣΟΦΨΥ 
για την στήριξη παρά την 
ακύρωση της συναυλίας

 Από τον ΣΟΦΨΥ ανακοινώθηκε ότι λόγω των νέων 
μέτρων από την ένταξη της Ημαθίας στο «κόκκινο», 
ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ η μουσική βραδιά της Δευτέρας 20 Σε-
πτεμβρίου στο Θέατρο Αλσους «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», 
με το μουσικό σχήμα «ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ» και πολλούς άλ-
λους τοπικούς καλλιτέχνες, στα πλαίσια της Παγκόσμιας 
Ημέρας Ψυχικής Υγείας 2021.

 Στην ανακοίνωση του Συλλόγου, ο πρόεδρος του ΔΣ 
κ. Γιώργος Σαλιάγκας αναφέρει:

« Προετοιμασία, έξοδα, κούραση!
  Ευχαριστούμε όλους τους εθελοντές που δήλωσαν 

να βοηθήσουν στην οργάνωση.
  Ευχαριστούμε τα καταστήματα που δέχτηκαν να δια-

θέτουν τις προσκλήσεις της εκδήλωσης.
  Ευχαριστούμε τους χορηγούς που ανταποκρίθηκαν.
  Ευχαριστούμε τους καλλιτέχνες του «ΜΠΟΥΣΟΥ-

ΛΑ» και αυτούς που δήλωσαν συμμετοχή τόσο για την 
ευγενική προσφορά τους όσο και για το χρόνο που διέ-
θεσαν (πρόβες κ.λ.π.) μέχρι σήμερα.

  Ευχαριστούμε όλους όσους εξέφρασαν την επιθυμία 
να είμαστε όλοι μαζί εκεί για την Ψυχική Υγεία!

  Ο ΣΟΦΨΥ Ημαθίας είναι και θα είναι εδώ! Δίπλα σε 
κάθε ψυχικά ασθενή, σε κάθε οικογένεια και φροντιστή 
που έχει ανάγκη!

  Οποιος μπορεί και θέλει να τον στηρίξει οικονομι-
κά, ο λογαριασμός στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ είναι :    
6210146081882

Η Ψυχική Υγεία μας αφορά όλους!»

Επέστρεψαν γεμάτα ευχάριστες 
εμπειρίες από την κατασκήνωση

Επέστρεψαν την Παρασκευή 
10 Σεπτεμβρίου, χαρούμενα και 
γεμάτα ευχάριστες εμπειρίες, τα 
παιδιά κατοίκων του Δήμου μας 
που συμμετείχαν στο κατασκη-
νωτικό πρόγραμμα που υλοποί-
ησε και φέτος με μεγάλη επιτυχία 
ο Δήμος Αλεξάνδρειας για παιδιά 
με ειδικές ανάγκες, στην κατα-
σκήνωση “Yuppi Camp” στην 
Κρυοπηγή  Χαλκιδικής.

Παρόντες στην υποδοχή εκ 
μέρους του Δήμου Αλεξάνδρειας, 
ήταν ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής 
Προστασίας κος Στέφανος Δρι-
στάς, μαζί με τον αρμόδιο υπάλ-
ληλο κο Χαράλαμπο Φωτιάδη. Ο 
κος Δριστάς εξέφρασε τη χαρά 
του για το γεγονός ότι όλα τα 
παιδιά επέστρεψαν με τις καλύ-
τερες των εντυπώσεων.

 Τα παιδιά είχαν αναχωρή-
σει για την κατασκηνωτική αυ-
τή περίοδο την Παρασκευή, 27 
Αυγούστου.

Το κατασκηνωτικό πρό-
γραμμα οργανώνεται κάθε 
χρόνο από το Αυτοτελές Τμήμα 
Κοινωνικής Προστασίας, Παι-
δείας και Πολιτισμού, καλύπτο-
ντας την ανάγκη των παιδιών 
για κοινωνικοποίηση, ξεκούρα-
ση και δημιουργία νέων εμπει-
ριών.

Ενημέρωση πολιτών για την 
Απογραφή Κτιρίων έτους 2021

 Απογραφή Κτιρίων  2021 – Ανακοίνωση
Η Απογραφή Κτιρίων προ-

ηγείται πάντα της Απογραφής 
Πληθυσμού-Κατοικιών και δι-
ενεργείται για την κάλυψη ε-
θνικών αναγκών σε στατιστική 
πληροφόρηση αναφορικά με 
τον οικοδομικό πλούτο της Χώ-
ρας και συγκεκριμένα για την 
καταγραφή του αριθμού των 
κτιρίων και τη συλλογή στοιχεί-
ων για τη σύνθεσή τους από 
πλευράς ορόφων, καθώς και 
για διάφορα άλλα χαρακτηρι-
στικά τους (υλικά κατασκευής, 
χρήση, περίοδος κατασκευ-
ής κ.λπ.). Από την Απογραφή 
αυτή προκύπτουν αναλυτικά 
στοιχεία για όλες τις διοικητικές 
διαιρέσεις της Χώρας. Επιπρό-
σθετα, η Απογραφή Κτιρίων 
αποτελεί στάδιο των προπαρα-
σκευαστικών εργασιών της Α-
πογραφής Πληθυσμού-Κατοικι-
ών για τον εντοπισμό των προς απογραφή κατοικιών-νοικοκυριών της Απογραφής Πληθυσμού 
και Κατοικιών. Το νομικό πλαίσιο των Γενικών Απογραφών είναι ο Νόμος 4772/2021 (ΦΕΚ 17/
Α΄/05-02-2021)

Μεθοδολογία διενέργειας της Απογραφής
Η Απογραφή Κτιρίων διαρκεί έως δύο (2) μήνες και προηγείται της Απογραφής Πληθυ-

σμού-Κατοικιών. Συγκεκριμένα θα διεξαχθεί από την 1η Ιουλίου  μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου 
2021.Η περίοδος συλλογής των στοιχείων δύναται να παραταθεί, εφόσον κριθεί αναγκαίο. 
Αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία, η συλλογή των στοιχείων της Απογραφής Κτιρίων θα 
πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών αφής (tablet), ώστε να συλλεχθούν και 
οι απαραίτητες πληροφορίες για το γεωχωρικό εντοπισμό των κτιρίων (σε συμμόρφωση με τον 
Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1799 της Επιτροπής που απαιτεί την κατάρτιση των σχετικών στατιστι-
κών γεωκωδικοποιημένων σε κάνναβο 1 km2).

Ασφάλεια δεδομένων
Τα στοιχεία της Απογραφής Κτιρίων καταχωρίζονται σε ειδική ασφαλή βάση δεδομένων, η 

οποία περιλαμβάνει όλες τις συλλεγόμενες μεταβλητές. Για την πρόσβαση στις πληροφορίες 
της βάσης λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα από την εθνική και Ενωσιακή νομοθεσία απα-
ραίτητα και αναγκαία, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας, προκειμένου να τηρείται το 
απόρρητο των αρχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3832/2010, και τα αρχεία της βάσης 
να είναι απροσπέλαστα από οποιαδήποτε άλλη βάση δεδομένων ώστε τα παρασχεθέντα δε-
δομένα να προστατεύονται από κάθε ανεξουσιοδότητη ή μη νόμιμη επεξεργασία.

Ο κάθε Τομεάρχης είναι υποχρεωμένος να έχει μαζί του τον Ορισμό με την φωτογραφία 
του, καθώς και την κάρτα με τον κωδικό του.

Η  Επόπτης ΠΥΣ Ημαθίας
Σοφία Κοκκαλιάρη

Η έναρξη της σχολικής χρονιάς 
υπό την σκιά του νέου 
επιδημικού κύματος
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Σύμφωνα με 
το δελτίο 
τύπου της 

ΑΕΛ το φιλικό 
παιχνίδι με την 
Βέροια θα διεξα-
χθεί στις 3 Οκτω-
βρίου  5 μ.μ.

Η ΠΑΕΑΕΛ ανακοι-
νώνειότιστις3Οκτωβρί-
ου2021, ημέραΚυριακή
καιώρα 17:00 θα διεξα-
χθεί φιλικός αγώναςστο
στάδιοΑΛΚΑΖΑΡμε την
ΠΑΕΒέροια.

Στο γήπεδο θα έχουν
δικαίωμα εισόδου μόνο
οι εμβολιασμένοι και μό-
νο οι κάτοχοι εισιτηρίων
διαρκείας».

Στις3ΟκτωβρίουτοφιλικόΑΕΛ-Βέροια

Μια ενδεκάδα ομάδων που προβιβάστη-
καν στη Super League 2 από τη Football 
League δεν είχαν εξασφαλίσει άδεια συμ-

μετοχής από την ΕΠΟ, κάτι που σήμαινε, ότι είχαν 
σοβαρούς περιορισμούς στις μεταγραφές.

Παράλληλα, αρκετοίΈλληνεςποδοσφαιριστές άνω των 25 ετών
δενθαμπορούσανναβρουνομάδα,μένονταςάνεργοι,όπωςείχεα-
ναφέρειμεανάρτησήτουοΘοδωρήςΠαπουτσογιαννόπουλος.

ΗΕπιτροπήΕιδικώνΘεμάτωντηςΕΠΟσυνεδρίασετηνΤρίτη14/9
καιπήρετηναπόφασηναμηνισχύσειηαδειοδότησηγιατιςομάδεςα-
πότηFootballLeagueπουανέβηκανβάσειαναδιάρθρωσης,αλλάόχι
καιγιατιςομάδεςπουπροβιβάστηκαναγωνιστικά,Καλαμάτα,Ρόδος,
ΒέροιαΚαβάλα.

Αυτόπρακτικάσημαίνει ότι οι 11αυτέςομάδεςθαμπορέσουννα
κάνουνμεταγραφέςκαιανανεώσειςχωρίςπεριορισμούςκαιδεναπο-
κλείεταιναυπάρξειμιαπαράτασηέωςτις27Σεπτεμβρίου.

Οιέντεκαομάδεςπουδενείχανεξασφαλίσειάδειασυμμετοχήςαπό
τηνΕΠΟ είναι οι:Πανσερραϊκός,ΟλυμπιακόςΒόλου,Πιερικός,Θε-
σπρωτός,Τρίγλια,ΑλμωπόςΑριδαίας,ΑπόλλωνΠόντου,Επισκοπή,
Καλλιθέα,ΑιγάλεωκαιΑστέραςΒλαχιώτη.

Παίρνουν αδειοδότηση οι ΠΑΕ
της περσινής Football League

Νίκησε 0-1 η Βέροια
στον Μακεδονικό
ΣκόρεροΠασάςστο80’

ΦιλικήνίκηεπίτουΜακεδονικούσημείωσεηΒέροια.Μεγκολστο
86’επικράτησε0-1στηνΘεσσαλονίκη.

ΤοτέρμαπουέκρινετηναναμέτρησησημειώθηκεαπότονΓιάννη
Πασά.ΠροηγήθηκεσουττουΦοφανάαπότούψοςτηςπεριοχής,α-
πόκρουσητουαντίπαλουτερματοφύλακακαιστηνσυνέχειαοΠασάς
μεκοντινόσουτέστειλετηνμπάλασταδίχτυα.

ΗΒέροιαείχετονέλεγχοσεόλητηνδιάρκειατουματς,δενεπέ-
τρεψεστοναντίπαλονααπειλήσειαλλάαντιμετώπισεδυσκολίαστο
ναπατήσειστηναντίπαληπεριοχήκαιναφτάσεισεθέσειςεκτέλεσης.

Διαιτητής τουαγώναήτανοΠαπαδόπουλοςΓ. με βοηθούς τους
ΠάτρακαιΜερκενίδη,όλοιτουΣ.Δ.Μακεδονίας.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ(ΓιώργοςΑμανατίδης):Γουναρίδης,Χασάνογλου,
Χατζηκωνσταντίνου,Δοξάκης, Σαραγιώτης, Βαασιλείου, Ζαννάκης,
Νατσιόπουλος,Μπόικα,Γαρύφαλος,Τσουκάνης.

Αγωνίστηκανκαιοι:Γρηγοριάδης,Μπενάκης,Κυράνας,Παπαδό-
πουλος,Τοπούζης,Βασιλάκης,Μαρνέρης,Δαλκίδης,Νιάνιος.

ΒΕΡΟΙΑ (ΠαύλοςΔερμιτζάκης):Τσιμόπουλος (60’Παπαδόπου-
λος),Μουχάλης,Παπαχρήστος (72’Οικονόμου),Μαραγκός,Μπου-
κουβάλας (80’Περδίκης),Μπλέτσας, Γαβριηλίδης (72’Ράμος),Ορ-
φανίδης(72’Μούργος),Πασάς,Μυστακίδης(46’Φοφανά),Μπαϊντού
(69’Ντίνας).
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CMYK

ΓράφειοΝίκοςΤσιαμούρας

Οξιέςκαιπεύκα,καστανιέςκαι
έλατα, κουμαριές και άλλαπλα-
τύφυλλα. Ζαρκάδια και αγριο-
γούρουνα  αλεπούδες και λύκοι
.Ανεμώνες και ίριδες, κρόκοι και
άγριες ορχιδέες.Μπήκαμε  στο
δάσος,φωνέςπουλιών  μας κα-
λωσορίζουν….Φύγαμε από την
Βέροια στις 7.00πρωινόΚυρια-
κής.Ηπόληαναφέρεταιαπό τον
Θουκιδίδη ( 460 –397π.Χ.) και
τονΣτράβωνα ( 63-23π.Χ.).Χα-
ράζει…οι σκιές βάφονται με έ-
να ξεθωριασμένο  μολυβί χρώμα
που απλώνεται στις γύρω οικο-
δομές.Οι άνθρωποι στιςπόλεις
δεν βλέπουν ορίζοντα.Όλα είναι
απέναντι τους, είναι δίπλα τους.
Χάσαμετηνικανότηταναπαρατη-
ρούμε ταπράγματαπουείναι γύ-
ρωμας.Στηνδιαδρομήπρος την
Νάουσαπροσπερνάμε  εκτάσεις
με άριστακαλλιεργημένη  γη,με
οπωροφόρα δένδρα, ροδακινιές,
κερασιές και μηλιές. Εκτεταμένα
ερείπια στηνπεριοχή ενισχύουν
τηνεκδοχήότιεδώστοχώροανα-
πτύχθηκεμιασημαντικήπόλητης
αρχαιότητας, σύμφωνα με τους
αρχαιολόγους ήταν ηΜίεζα. Τα
τρίαπαιδιά του μυθικού βασιλιά
Βέρη έδωσαν τα ονόματα τους
στις δυο σημαντικές πόλεις της
Ημαθίας,Βέροια καιΜίεζα ενώο
γιόςτουΌλγανοςμεταμορφώθηκε
σεποτάμιο θεό.Ηπροτομή του
ανακαλύφθηκετυχαίαστηνπεριο-
χήτουΚοπανούκαιχρονολογείται
στο 2ο αιώνα  π. Χ. Περάσαμε
την πόλη της Νάουσας,  η πό-
ληπολύχρωμη,ολόφωτηαπότον
πρωινόήλιο τοποθετημένησοφά
στομέροςπουείναικτισμένηόλο
καιαπομακρύνεταιαπότοοπτικό
μαςπεδίο.

Από το 1955 χαρακτηρίζεται
ηρωική πόλη ( πλάι στοΜεσο-
λόγγι,τοΣούλικαιτοΑρκάδι)για
τουςαγώνεςκαι τιςθυσίες στην
περίοδοτωναπελευθερωτικώνα-

γώνωναπότοντουρκικόζυγότο
1822.ΤοΦεβρουάριοτου1822η
περιοχήβρίσκεται στο επίκεντρο
μιαμεγάληςεξέγερσηςσταπλαί-
σια της ελληνικής επανάστασης
μεαρχηγούςτουςΖαφειράκηΘε-
οδόσιοκαιΤάσοΚαρατάσο.

Ηπόλη πολιορκείται από τα
στρατεύματα του διοικητή της
ΘεσσαλονίκηςΕμπού Λουμπούτ
και πέφτει τελικά στις πολυπλη-
θέστερες δυνάμεις του εχθρού,
στις 12Απριλίου  την Κυριακή
τουΘωμά.

Λεηλασίες, βανδαλισμοί, σφα-
γές, διωγμοί, αρκετές γυναίκες
προτιμούν νασκοτωθούνπέφτο-
νταςμεταπαιδιάτουςστααφρι-
σμένα νερά του καταρράκτη της
Αράπιτσαςστηθέση,΄΄Στουμπά-
νοι΄΄παρά ναπέσουνστα χέρια
τωνΤούρκων.

Ανεβαίνουμε τηςστροφές του
δρόμου, μια μελαγχολία μια ε-
ρημιά μας υποδέχεται, τριγύρω

δάσος έρημο αλλά καταπράσινο
ακόμη.Φθάσαμεστοχιονοδρομι-
κόκέντρο3-5Πηγάδια.

Τοθέαμαείναιγαλήνιοκαιηε-
μπειρίανααντικρίζειςδάσηαρχέ-
γονασε ένα ήρεμοπρωινό είναι
πάντα ξεχωριστή. Θαυμάζουμε
για μερικά λεπτά τηςώρας την
ομορφιάτουτοπίου.

Με τιςπρώτες ακτίνες του ή-
λιου μια πυκνή ομίχλη κάλυψε
το δάσοςμπροστάμαςαλλά και
πέρααπόαυτόμιαμαυρίλασκέ-
πασε σχεδόν τις βουνοκορφές
του βουνού,  προσδίδοντας μια
μυστηριακήεμφάνιση.

Διασχίσαμε το χιονοδρομικό
καιπήραμε τομονοπάτι, μεπο-
ρεία ανατολικά. Στηνπλάτη μας
κουβαλάμε τααπολύτωςαπαραί-
τηταγιαναείμαστεόσοτοδυνα-
τόν πιο ανεξάρτητοι, αυτάρκεις
καιοικολογικάσυνεπείς.

Πρωινόακόμηκαιείναιηώρα
που τρέφονται τα περισσότερα
άγρια ζώα και οι θάμνοι γεμί-
ζουναπόθορύβουςκαιήχους.
Ξαφνικάμπροςταμάτιαμας2
ζαρκάδια μας  προσπέρασαν
με τοπερήφανο  βιαστικό βά-
δισμα τους. Καθώς η πανίδα
πουφιλοξενείπουλιά,σκαντζό-
χοιρους,αλεπούδεςλαγούςκαι
κουνάβια  βρίσκονται σε εγρή-
γορσηκαιπότε-πότεεμφανίζο-
νταιμερικάαπόαυτάστομονο-
πάτιπουτώραπεζοπορούμε.

Αφήσαμε το δασικό δρόμο
μπαίνοντας σε πυκνό δάσος
οξιάς.  Η πορεία μόλις άρχι-
σε……Με το ξεκίνημα το μο-
νοπάτιανηφορικό,χαμηλήβλά-
στηση με υπέροχα αγριολού-
λουδακαιπανύψηλεςοξιές.

Μιαφύσηόμορφη,πλανεύ-
τρα, δροσερή. Αυτή η φύση
που επιμένει να μας εκπλήσ-
σει με τηνήρεμηκαισιωπηλή
παρουσίατης.Ηφύσηδαμάζει
τοσκοτάδι,φωτίζει τονμαρμα-
ρωμένο χρόνο, ανασυνθέτει
καταστάσεις. H υγρασία που
υπάρχει ακόμη στα χόρτα και
τουςθάμνους,κάνουντομονο-
πάτι γλιστερό.Λίγοψηλότερα
το μονοπάτι καταπράσινοπα-
νέμορφο.Πουλιάφτερουγίζουν
δίπλαμαςτρομαγμένααπότον
δικόμαςθόρυβο.Μετάαπόμια
επίπονηδυνατήανηφορική α-
νάβαση ανάμεσα από πυκνό
δάσοςθεόρατωνοξιώνφθάσα-
με σε ξέφωτο.  Τώρα ορειβα-
τούμεσε ανηφορικό  -  γυμνό
– από δένδρα μονοπάτι, στην

άκρη του δάσους.Δεξιά μας οι
κορυφέςΔίδυμες,κάτωχαμηλάη
πεδιάδα τηςΈδεσσας και μπρο-
στάμας  το εκκλησάκι τουΑγίου
Πνεύματος.

Φθάσαμεστηνκορυφογραμμή
έναςπαγωμένοςαέραςμαςανα-
γκάζει ναφορέσουμε ότι έχουμε
στοσάκομας κάτιζεστόναμας
προστατέψει από τον αέραπου
λυσσομανά. Συνεχίζουμε με ένα
παγωμένοαέραναξεσπάσεδέν-
δρακαιπάνωμας.Οβραχώδης
λόφοςπάνωστην οποία βρίσκε-
ταικτισμένοτοεκκλησάκι,οσυν-
νεφιασμένοςουρανός,οδυνατός
παγωμένοςαέρας,δημιουργούν
στηνομάδαανάμικτααισθήματα.

Μπήκαμεστοξωκλήσι,ηήρε-
μη και μοναχική τοποθεσίασυμ-
βάλλει στηνατμόσφαιρα κατάνυ-
ξηςπουγίνεταιαμέσωςαισθητή,
σε όλους εμάς. Ξεκουραζόμαστε
γιααρκετάλεπτάτηςώρας,ηπα-
ραμονή μας κύλησε σε αργούς
ρυθμούς. Πήραμε το μονοπά-
τι της επιστροφής από την ίδια
διαδρομή, σε καλή κατάσταση,
κατηφορικό.Τοπαγωμένοαεράκι
καιηομίχληπουπλησιάζειαπει-
λητικάμαςοδηγεί  δίπλααπό τη
θέσητουαεροπόρου.

Τώραηπορείαμαςγίνεταιευ-
χάριστη σε δασικό δρόμο μέσα
απόπυκνόδάσοςοξιάς.

Μετά από είκοσι λεπτά μιας
εύκολης πορείας συνεχίζουμε
προς το συνδετικό της εναέριας
καρέκλαςτωνσκιέρ.

Συνεχίζουμε την πορεία μας
μέσα από τις εγκαταστάσεις του
χιονοδρομικού.Πήραμετοδασικό
δρόμο που είναι και πίστα των
σκιέρ.Χορταστικήημέρασήμερα
με την ανέγγιχτη ομορφιά από
τα γύρωδάση.  Σήμερα ορειβα-
τήσαμεκαιπάλιστιςπλαγιέςτου
βουνού,ακούσαμεταμυστικάτου
ανυπόμονα, ζήσαμε τηνομορφιά
του,πήραμε κάτι από τη γοητεία
του.Όλημιαπαρέαμιασυντρο-
φιά απόορειβάτεςπουδείχνουν
ότιδενβιάζονταιγιατηνεπιστρο-
φή.Η κατάβαση  μέχρι τα αυτο-
κίνητα είναι γεμάτη εικόνες, από
μιαπαραμυθένιαφύσητριγύρω.

Μεσημέρι και το ξενοδοχείο
δίπλαστο χιονοδρομικό  ΄΄ερμη-
τικά κλειστό ΄΄, έρημο από επι-
σκέπτες.

Υ.Γ. Εμείς είμαστε πάντα εδώ 
κάθε Κυριακή και κάθε φορά έ-
χουμε και μια άλλη διαφορετική 
απόδραση, κοντά στη φύση και 
τον εαυτό μας.

ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΥΨΟΜΕΤΡΟ 1900 μ. ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΒΕΡΜΙΟ 
ΣΤΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ 3-5 ΠΗΓΑΔΙΑ ΣΤΗΝ ΝΑΟΥΣΑ

ΣυμφωνίαΟΧΕ-ΕΡΤ!
Πρώτος αγώνας

Ολυμπιακός-Διομήδης Άργους

ΣεπροφορικήσυμφωνίαμετηνΕΡΤέφτασεσύμφωναμεπληρο-
φορίες ηΟμοσπονδίαΧειροσφαιρίσεωςΕλλάδος αναφορικά με τα
τηλεοπτικάδικαιώματατηςσεζόν2021-2022

Ησυμφωνίααναμένεταιναοριστικοποιηθείκαιναεπισημοποιηθεί
τηνεπόμενηεβδομάδα.

Οπρώτοςαγώναςπουθαμεταδοθεί θα είναιπιθανότατα τοΟ-
λυμπιακός-ΔιομήδηςΆργους για την 1η αγωνιστική τηςHandball
Premier,ηοποίαθαδιεξαχθείτοπροσεχέςΣαββατοκύριακο.

ΟΧΕ και ΕΡΤ βρίσκονται σε συζητήσεις,ώστε να υπάρξει μία
σταθερήμέρακαιώρακάθεεβδομάδαγιατουςτηλεοπτικούςαγώνες
χάντμπολ.

Η συμφωνία όπως και πέρσι περιλαμβάνει ένα παιχνίδι της
HandballPremier κάθε εβδομάδα, τους εντός έδραςαγώνες τωνΕ-
θνικώνομάδωνΑνδρών-Γυναικών,καθώςκαι επιλεγμέναπαιχνίδια
τηςΑ1ΓυναικώνκαιτουΚυπέλλουΑνδρών-Γυναικών.

Είναιπολύσημαντικόσεμία εποχήμεγάληςαβεβαιότηταςότι το
άθλημαβρήκεκαιφέτοςτηλεοπτικήστέγηκαιμάλιστασεανοιχτόκα-
νάλι,ώστεναμπειστασπίτιαόλωντωνφιλάθλων.

Όταν αγαπάς το ποδόσφαιρο
και τη δουλειά με τα παιδιά το μέλλον διαγράφεται 

δημιουργικό!!!
Τα γήπεδα είναι έτοιμα, οι προπονητές

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

ΑκαδημίαΑΕΚΒέροιας.
Οι προπονήσεις θα πραγματοποιούνται

στα γήπεδα Λαζοχωρίου. 
Πληροφορίες:

ΚατικαριδηςΜάριος6973054709
ΓκουργκουταςΘεοφάνης6973667697
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Σεπτέμβριος 2021

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημα

από13-09-2021 

μέχρι 19-09-2021 

θαείναιτοεξής:

Αυτόματοςτηλεφω-

νητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Πέμπτη 16-09-2021

1 3 : 3 0 - 1 7 : 3 0

ΜΟΥΡΤΖΙΛΑ ΒΑΣΙ-

ΛΙΚΗΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ

20 - ΚΤΕΛ 23310-

27355

21:00-08:00 ΠΑ-

ΝΑΓΑΚΗΣΑΛΕΞΙΟΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ723310-

28594

Φαρμακεία

27-28 Νοέμβρη ο 10ος Δρόμος
του Τσίπουρου - 1ος Kerk’s Marathon

’Πέρασαν κιόλας δέκα χρόνια
που τρέξαμεπρώτη φοράπάνω
στο όμορφο βουνό μας, θα ΄μα-
στανκαμιάδεκαριά.’’

Έτσι ακριβώς, όπως τα λέει
το τραγούδι, το αφιερωμένοστην
διοργάνωση, είναι τα πράγμα-
τα.Φέτος, και παρά τις αντίξοες
συνθήκες, τηναναβολή λόγω του
covid-19 το 2020, θαπροσπαθή-
σουμε να δώσουμε πανηγυρικό
κλίμαστιςεκδηλώσεις,πουθαδι-
αρκέσουνδύομέρες,Σάββατο27
&Κυριακή28Νοέμβρη.

ΠΡΩΤΗΜΕΡΑ
1)ΣΑΒΒΑΤΟ
27ΝΟΕΜΒΡΗ

ΩΡΑ10.30ΕΚΚΙΝΗΣΗ
Ο αγώνα δρόμου 15.700 μέ-

τρων και 450+ υψομετρική, με
την ονομασία «10οςΔρόμος του
Τσίπουρου» και ώρα εκκίνησης
την 10:30. Θα δοθούν μετάλλια
σε όλους τους τερματίσαντες, το
τεχνικό μπλουζάκι του αγώνα, ε-
πετειακό & ξεχωριστό όπως και
το μετάλλιο, σάκος και η κλασική
συλλεκτικήφιάλητσίπουρο!Ηδια-
δρομήη ίδιαμεμικροαλλαγές,θα
ενημερωθείτεσχετικά.

Θαβραβευθούνοιέξι(6)πρώ-
τοι άνδρες και οι έξι (6) πρώτες
γυναίκεςμετηνπροϋπόθεσηότιο
συνολικός αριθμός των γυναικών
που θα πάρουν εκκίνηση θα εί-
ναιπάνωαπό15(δεκαπέντε).Θα
γίνουν και βραβεύσεις-έκπληξη,
πουθαανακοινωθούνεπίτόπου.

2) ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΝΟΕΜΒΡΗ
ΩΡΑ10.15ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Λαϊκός αγώνας 5.500 χιλιόμε-
τραμε 180+ υψομετρική, τεχνικό
μπλουζάκι, σάκος, μετάλλιο για
όλους τους τερματίσαντες και η
κλασικήσυλλεκτικήφιάλητσίπου-
ρο!Διαδρομή άνετη για αρχάρι-
ους,θαενημερωθείτεσχετικά.

Θαβραβευθούνοιέξι(6)πρώ-
τοι άνδρες και οι έξι (6)πρώτες
γυναίκεςμετηνπροϋπόθεσηότιο
συνολικός αριθμός των γυναικών
πουθαπάρουνεκκίνησηθαείναι
πάνωαπό15(δεκαπέντε).

Θα γίνουν και βραβεύσεις-έκ-

πληξη,πουθαανακοινωθούνεπί
τόπου.

Θα υπάρχει πρόχειρο γεύμα
γιαόλουςτουςαθλητές,ΣΥΣΚΕΥ-
ΑΣΜΈΝΟ, όχι σε τραπέζι όπως
ταπροηγούμενα χρόνια, για τους
γνωστούςλόγους(Convid-19).Το
ίδιο ισχύει και για τορακοκάζανο,
που ενδεχομένως να το επισκε-
φθείτε μεν, αλλά με τους ισχύο-
ντες κανόνες. Εκτός εάν υπάρ-
χουνέωςτότεθετικέςεξελίξεις.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ&
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:Μπο-
ρούνστουςπαραπάνωαγώνεςνα
συμμετάσχουνενήλικεςαπό18ε-
τώνκαιπάνωαυστηρά.Μόνοστα
5.500μμπορούν νασυμμετέχουν
ανήλικοιγυμνασιόπαιδεςαυστηρά
μετηνσυνοδείακηδεμόναγιαόλη
τηδιαδρομή, ήμεαποδεδειγμένη
δρομική εμπειρία σεπαρόμοιους
αγώνες (πχ δελτίο αθλητού και
βεβαίωσητουσωματίουητουΣΕ-
ΓΑΣ).

Το κόστος συμμετοχής θα α-
νακοινωθεί με την έναρξη των
εγγραφών που ορίζεται στις
27/9/2021καιώρα21.00στοsite
www.fiftymilerwrun.com. Ενημε-
ρώνουμεότιστιςομαδικέςεγγρα-
φές ο ένας στους πέντε (1 ανά
5) είναι δωρεάνκαι ταυλικά των
αθλητών παραλαμβάνονται από
έναπουθαορίσει.Ταποσάπρέ-
πει να καταβάλλονται άμεσα με
την εγγραφή και εντός24ωρών.
Η λήξη των εγγραφών θα γίνει
στις 20/11/2021 και ώρα 21.00
για τουςπαραπάνωαγώνες, αυ-
στηράκαιδενθαδοθείκαμίαπα-
ράταση.

Οι λεπτομέρειες της εκδήλω-
σης θα δίνονται στη διάρκεια
και μέχρι τη λήξη των εγγρα-
φών.Άμεσα θα αναρτηθούν τα
αναμνηστικά για κάθε διαδρο-
μή, τα οποίασεπερίπτωσημα-
ταίωσης, αναβολής, αδυναμία
προσέλευσης θα παραδοθούν
στους δικαιούχους. Συνδρομές
δεν επιστρέφονται εφόσονπρο-
χωρήσει η παραλαβή των ανα-
μνηστικών.

ΔΕΥΤΕΡΗΜΕΡΑ
1)ΚΥΡΙΑΚΉ
28ΝΟΕΜΒΡΗ

1οςΟΡΕΙΝΟΣΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ
ΒΕΡΜΙΟΥ «ΚΥΡΙΑΚΟΣΛΑΖΑΡΙ-
ΔΗΣ»42.195ΜΥΨ:1563+

ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 08:30 Α-
ΡΙΘΜΟΣΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ:63
(ΕΞΗΝΤΑΤΡΕΙΣ)

Όπως καταλαβαίνετε η ιστο-
ρική διαδρομή του 2019αναβαθ-
μίζεται απ’ όλες τις πλευρές και
δρομικά γιατί γίνεται χιλιομετρικά
μαραθώνιος, από τιςπλέον αγα-
πημένες αποστάσεις και ιστορικά
γιατί ονομάζεται και αφιερώνεται
στη μεγαλύτερη δρομικήπροσω-
πικότητατηςπεριοχήςμαςκιέναν
από τουςσημαντικότερουςμαρα-
θωνοδρόμους τηςΕλλάδος, κάτο-
χος τουπανελλήνιουρεκόρμαρα-
θωνίουαπό το 1977με 02:20:15
στοΜπάρσλεϊ τηςΑγγλίας όπου
κατετάγη 2ος γενικής και το κρά-
τησε έως το1982ότανοΚούσης
έκανε 2:14:36.Με ατομικό ρεκόρ
2:18:57πουακόμακαισήμεραδεν
είναι εύκολογιαΈλληνεςδρομείς,
χάθηκεάδικα και απρόσμεναστις
δεκαεπτάΦεβρουάριου του 2017
ημέραΤετάρτη,απόισχαιμικόεπει-
σόδιοπουπροκλήθηκε κατά την
διάρκειατουαγώναπουέμελλενα
είναικιοτελευταίοςτου.

Ο αγώνας θα ξεκινά από τη
ΜονήΑγ.ΓεωργίουστοΡοδοχώρι
Νάουσαςακολουθώνταςδασικούς
δρόμους και μονοπάτια μέτριας
βατότητας.Θακινηθείσεκυκλική,
σχετικά, πορεία περνώντας από
πέντε χωριά τηςπεριοχής και θα
καταλήξει στο ίδιο σημείο.Απευ-
θύνεται σε έμπειρουςδρομείς και
γι’ αυτό οι συμμετέχοντεςπρέπει
να είναι 18+, να έχουν κάνει τα
τελευταία 2 χρόνια τουλάχιστον
ένανΜαραθώνιο ή έναν ορεινό
αγώναπάνωαπό 20 χλμ.Θα υ-
πάρχεινερόκάθε5χλμ(μπουκάλι
ήφυσικό τρεχούμενο)καιμετά τη
μέση της διαδρομής και τροφο-
δοσία ανά 5χλμ (τζελ, αλμυρά,
κόλα, ισοτονικά). Γενικά θαπρο-
σπαθήσουμε να παρέχουμε ότι
χρειάζεταιέναςμαραθώνιος,ώστε

ναμηνχρειάζεταινακουβαλά.Δι-
άρκεια 7ώρες και 30 λεπτά.Θα
βραβευθούν οι τρεις (3) πρώτοι
άνδρες και οι τρεις (3) πρώτες
γυναίκες, με έξτρααναμνηστικά.
Στηνπορείαθαδοθούνλεπτομε-
ρείςπεριγραφές και κανόνες για
όλαόσαχρειάζεταιοαγώνας.

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ:Μετάλλιοπου
στηνμίαόψηθαφέρειτηνπροσω-
πογραφία τουKυριάκου, καιαπό
τηνάλλητοντίτλοτουαγώνα,που
θαονομαστείKERK‘SMARATHON
απότοόνομαπουήτανγνωστός,
στουςφίλουςτου,στοεξωτερικόαλ-
λάκαιεδώστηνΕλλάδα.Αναμνηστι-
κόsoft-selμπουφάν-πανωφόριμε
αποσπώμενηκουκούλακαιδιακρι-
τικό τύπωμαKERKMARATHON,
σάκοςκαιηκλασικήσυλλεκτικήφιά-
λητσίπουρο!Θαείστεοιπρώτοι63
πουθατοντιμήσετε.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ: 27/9/2021 και
ώρα 21.00 ΕΩΣ 10/11/2021
και ώρα 21.00 στο site www.
fiftymilesrun.com

2) ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΑΓΏΝΑΣ ΓΙΑ
ΠΑΙΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΎΜΌΝΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣΑΠΟ1η έως3η
τάξηκαιαπό4ηέως6η

ΛΕΠΤΟΜΈΡΕΙΕΣΓΙΑΤΗΝΔΙ-
ΑΔΙΚΑΣΙΑ,ΣΤΙΣΕΓΓΡΑΦΕΣΠΟΥ

ΑΡΧΊΖΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΣΤΙΣ 1/11/21 ΕΩΣ 20/11/21 στο
sitewww.fiftymilesrun.com

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΟΜΑΔΑ-
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

Τοοργανωτικόπλάνο το καλύ-
πτουνοΓ.Α.Σ.ΡοδοχωρίουΝάου-
σαςσεσυνεργασίαμε τονΤοπικό
ΠολιτιστικόΜορφωτικόσύλλογο«Οι
Κομνηνοί»,μετονΣΕΒΑΣΝάουσας,
τηνβοήθειατουΤσαγκεράΓιώργου
καιφυσικά τηναμέριστησυμπαρά-
στασητωνεθελοντώνπουκάθεφο-
ράστέκονταιστοπλευρόμας.

Θα υπάρχει ειδική φόρμα δή-
λωσηςεθελοντώνπουθαπάρουν
ένα soft-sel μπουφάν, με τα δι-
ακριτικά της διοργάνωσης, που
πρέπει να φοράν για να ξεχωρί-
ζουν και να παρέχουν άνετα τις
υπηρεσίες τους, για αυτήν την ε-
πετειακήχρονιά,μεπερισσότερες
απαιτήσεις που μας είναι πάνω
απόαπαραίτητοι.

Τέλος,γιαόλες τιςλεπτομέρει-
ες, αλλά και ότι καινούργιοπρο-
κύπτει θα υπάρχουν συνεχείς
ανακοινώσεις στην σελίδα μας
www.fiftymillesrun.comκαθώς και
σταΜ.Μ.Ε..Θα αφορούν λίστες
συμμετοχών,περιγραφές των δι-
αδρομών και χάρτες, υψομετρικά,
χορηγοί,πληροφορίεςγιαδιαμονή
για όσους το επιθυμούν, τρόποι
πρόσβασηςγιαόσουςέρθουνγια
πρώτηφορά,καιμηνξεχνάτε!!!!

Η ΕΚΔΗΛΩΣΗΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ
ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΣΚΟΠΟ. ΤΑ ΕΣΟΔΑ
ΘΑΔΩΘΟΥΝΣΤΟΣΧΟΛΕΙΟΓΙΑ
ΠΑΙΔΙΑΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΗΣΝΑΟΥΣΑΣ,ΠΟΥΤΟΣΟΠΟ-
ΛΥΒΟΗΘΗΣΑΤΕΟΛΑΑΥΤΑΤΑ
ΧΡΟΝΙΑ.

ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΓΕΡΑ ΜΕ
ΤΟΝKERKΣΤΟΠΛΕΥΡΟΜΑΣ
ΚΙΑΥΤΗΝΤΗΝΦΟΡΑ

Με “συμπαίκτες” τα Ιδιωτικά 
ΚΤΕΟ και την εταιρία 

“DamKat” οι Αετοί Βέροιας!
Δυναμώνει ακόμη

περισσότερο το team
τωνσυνεργατών/υπο-
στηρικτών τωνΑετών
Βέροιας, ενόψει της
νέαςσεζόνστηΓΕθνι-
κή.Ονέοςσυμπαίκτης
τηςΗμαθιώτικης ομά-
δαςακούει στοόνομα
ΙδιωτικάΚΤΕΟΒέροι-
ας καιΝάουσας!Η ε-
ταιρία δημιουργήθηκε
το 2006 παρέχοντας
υπηρεσίες υψηλής
ποιότητας σε επιβα-
τικά και φορτηγά με
μικτό βάρος έως και
3,5 t οχήματα.Διαθέ-
τει εγκαταστάσεις στο
Δήμο Νάουσας αλλά
και στο Μακροχώρι,
ενώ από τις αρχές
του 2020, η διοίκηση

αποφάσισετηνεπέκτασητης,μεένανέαυποκατάστημαστηνέα
περιφερειακήοδόΒέροιας-Νάουσας,ακόμαπιοκοντάστοκέντρο
της Βέροιας, με σκοπό την άμεση και εύκοληπρόσβαση των
πελατών.Το νέο υποκατάστημα λαμβάνει τη βεβαίωση νόμιμης
λειτουργίαςτονΦεβρουάριοτου2020.

ΗΤεχνικήΕταιρία “DAMKAT”,πουάρχισε τηνδραστηριότητα
τηςτο1993μεκύριοαντικείμενοτιςχωματουργικέςεργασίεςκαι
στηνπορείαεπεκτάθηκεκαισεάλλουςτομείςκαιδραστηριότητες
όπουμπορούν ναπαρέχουνολοκληρωμένες λύσειςστον τομέα
των τεχνικώνέργωνκαικατασκευών, είναιγιαακόμημίαχρονιά
στοπλευρότηςομάδαςκαιθααποτελέσειέναναπότουςκρίκους
τηςαλυσίδαςγιατομακρόπνοοσχέδιοτουσυλλόγου.

Η “DAMKAT” δραστηριοποιείται στηνΗμαθία αλλά και στην
ευρύτερηπεριοχή τηςΚεντρικήςΜακεδονίας, αναλαμβάνοντας
ιδιωτικά και δημόσια έργαπου είναι σχετικά με χωματουργικές
εργασίες, κατεδαφίσεις, εκσκαφές, μεταφορές μπάζων, εποχω-
ματώσεις, εκβραχισμοί, επιχωματώσεις, θεμέλια, διαμορφώσεις
περιβάλλοντος χώρου, διανοίξεις, μπαζώματα, καθαρισμοί οικο-
πέδωνκαιχωραφιών,οδοποιίαςκ.α.

ΗδιοίκησητωνΑετώνΒέροιαςεύχεταιστουςφίλουςσυνεργά-
τεςκαιστοπροσωπικότους,καλέςδουλειέςκαιπολλέςεπιχειρη-
ματικέςεπιτυχίες!
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Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει ότι προέβη σε 
προσωρινή ανάκληση πιστοποίησης της Επιχείρησης 
«L.A. FARM Α.Ε.», η οποία ήταν ενταγμένη στο ΜΗ-
ΤΡΩΟ Πιστοποιημένων επιχειρήσεων, για τη δραστη-
ριότητα της  παραγωγής και συσκευασίας με σκοπό 
την εμπορία, του προϊόντος «ΦΕΤΑ Π.Ο.Π.», καθώς 
μετά από επιτόπιους ελέγχους επιτήρησης, αλλά και 
ελέγχους  σε σημεία λιανικής πώλησης του προϊόντος 
στην ελληνική αγορά, που πραγματοποίησαν κλιμάκια 
του Οργανισμού, καταγράφηκαν σοβαρές παραβάσεις 
που αφορούν στη μη τήρηση των προδιαγραφών πα-
ραγωγής του  προϊόντος «ΦΕΤΑ Π.Ο.Π.».

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, την αξιολό-
γηση των ευρημάτων και Μη Συμμορφώσεων (ΜΣ) 
που καταγράφηκαν κατά τους ανωτέρω ελέγχους, την 
αξιολόγηση των στοιχείων που απεστάλησαν από την 
επιχείρηση ως Διορθωτικές Ενέργειες, οι οποίες δεν 
κρίθηκαν ικανές να άρουν το σύνολο των καταγεγραμ-
μένων ευρημάτων και μη συμμορφώσεων, ο ΕΛΓΟ 
ΔΗΜΗΤΡΑ προχώρησε σε Προσωρινή ανάκληση της 
Πιστοποίησης της επιχείρησης, έως την εφαρμογή 
κατάλληλων διορθωτικών ενεργειών και την αποστολή 
σχετικής τεκμηρίωσης εκ μέρους της, από την οποία 
να προκύπτει:

1. η συμμόρφωσή της με τις απαιτήσεις της υπ΄ 
αριθμ. 313025/1994 ΥΑ αναγνώρισης του προϊόντος 
ΦΕΤΑ ΠΟΠ,

2. η απόσυρση από την αγορά όλων των παρτί-
δων προϊόντος «ΦΕΤΑ Π.Ο.Π.» οι οποίες δεν πλη-
ρούν την προδιαγραφή αναγνώρισης του εν λόγω 
προϊόντος,

3. η εγκαθίδρυση και τήρηση αξιόπιστου συστήμα-
τος ιχνηλασιμότητας του προϊόντος «ΦΕΤΑ Π.Ο.Π.»,

4. η συμμόρφωση των διακινούμενων προϊόντων 
που φέρουν την ένδειξη «ΦΕΤΑ Π.Ο.Π.» με τις απαι-
τήσεις της νομοθεσίας σχετικά με την επισήμανση.

Η υπόθεση θα διαβιβαστεί στην πρωτοβάθμια 
επιτροπή Εξέτασης Παρατυπιών και Παραβάσεων 
του ΥΠΑΑΤ για επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία.

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων, κ. Γεώργιος Στύλιος, ήταν κεντρικός ομιλητής στο 
ThessalonikiHelexpoForum, στο πάνελ «Η Χρήση Νέων Τε-
χνολογιών Στη Σύγχρονη Γεωργία».

Στην ομιλία του ο υφυπουργός αναφέρθηκε στις προκλή-
σεις που έχουμε μπροστά μας, όπως η Κλιματική Κρίση και 
η αύξηση των διατροφικών αναγκών, ως αποτέλεσμα της 
αύξησης του παγκόσμιου πληθυσμού. 

Για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις, αξιοποιούμε το 
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το Ταμείο 
Ανάκαμψης και παράλληλα αναπτύσσουμε δραστηριότητες, 
ώστε να «πρασινίσουμε» τον κύκλο παραγωγής. 

Μειώνουμε το αποτύπωμα άνθρακα, μειώνουμε τη χρήση 
φυτοφαρμάκων, ενισχύουμε τη χρήση ζωοτροφών, που δεν 
επιβαρύνουν το περιβάλλον, εκμεταλλευόμαστε την ψηφιακή 
τεχνολογία καιδημιουργήσουμε υποδομές (αρδευτικά δίκτυα, 
εγγειοβελτιωτικά έργα, φράγματα) για τη σωστή εκμετάλλευ-
ση των πόρων. 

Ο υφυπουργός εξήγγειλε, επίσης, από το βήμα του 
ThessalonikiHelexpoForum πως τον Οκτώβριο ξεκινάει η 
προκήρυξη για τους νέους αγρότες - γεωργούς. Το πρόγραμ-
μαπεριλαμβάνει 420 εκατ. ευρώ και οι ωφελούμενοι είναι 
κοντά στους 10.000. Ακόμα, τόνισε, πως με τη βοήθεια της 
ψηφιακής τεχνολογίας, επιταχύνεται ο χρόνος της τελικής 
ένταξης των ωφελούμενων και από 9-12 μήνες που ήταν 
παλιά, πρόθεσή μας είναι η ένταξή τους να έχει ολοκληρωθεί 
σε 6-7 μήνες.  

Ο κ. Στύλιος έκανε λόγο, επίσης, για αύξηση του ποσού 
που δίνεται στους νέους αγρότες-γεωργούς και για προκατα-
βολή 70% του ποσού αυτού. Έτσι, οι νέοι αγρότες-γεωργοί, 
από τα 17.000 έως 25.000 ευρώ που έπαιρνα από τα προ-
ηγούμενα προγράμματα, τώρα παίρνουν από 35.000 έως 
40.000 ευρώ. 

Τα χρήματα αυτά, βέβαια, ξεκαθάρισε, πως υπόκεινται 
σε όρους και περιορισμούς – διορθώνοντας έτσι λάθη του 

παρελθόντος- και δεν δίνονται για να σπαταληθούν αλόγιστα. 
Απώτερος στόχος, η βελτίωση της παραγωγικότητας, σε πο-
σοστό άνω του 30%.

Επιπρόσθετα, ο υφυπουργός αναφέρθηκε σε οικονομική 
ενίσχυση 80 εκατ. ευρώ σε εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα 
της χώρας, από το πρόγραμμα για την καινοτομία και σε 
άλλα 80 εκατ. ευρώ σε γεωπόνους για να συνεπικουρήσουν 
στο έργο των γεωργικών συμβούλων.

Ο κ. Στύλιος ανέφερε γενικότερα, πως «μέχρι τέλος του 
χρόνου θα γίνουν πληρωμές από 750 έως 800 εκατ. ευρώ, 
σε προγράμματα που είναι ήδη σε εξέλιξη και προκηρύσσο-
νται προγράμματα, μέχρι τέλος του 2021, που φτάνουν τα 
900 εκατ. ευρώ.»

Κλείνοντας την ομιλία του ο υφυπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων επεσήμανε: «Η νέα φιλοσοφία που ει-
σάγουμε στο Υπουργείο -και έχει μιλήσει για αυτή και ο πρω-
θυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης- είναι τα Ανοικτά Δεδομένα 
(OpenData). Εργαζόμαστε για να συνδέσουμε τα συστήματά 
μας, ώστε η πληροφορία η οποία έχει συλλεγεί και την έχει 
πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος, να του επιστρέφεται 
δωρεάν πίσω, για να μπορεί να την αξιοποιήσει.»

Πρωτοβουλία για το Παιδί: 
Καμπανάκι για τις  

αυτοκαταστροφικές 
συμπεριφορές των εφήβων

Με αφορμή την Πα-
γκόσμια Ημέρα Πρόληψης 
Αυτοκτονιών η Ψυχολόγος 
του Κέντρου Αναφοράς και 
Παροχής Συμβουλευτικής 
σε συνεργασία με την Κοι-
νωνιολόγο του Κέντρου 
Θεραπείας Τραύματος, πα-
ρουσιάζουν δημογραφικά 
στοιχεία και προειδοποι-
ητικά σημάδια αναγνώρι-
σης αυτοκαταστροφικών 
συμπεριφορών με σκοπό 
την ενημέρωση του πλη-
θυσμού.  

Έφηβοι και αυτοκατα-
στροφικές συμπεριφορές: 
ένας μεγάλος κρυμμένος 
κίνδυνος

Κατά τη εφηβική ηλικία, 
οι απότομες αλλαγές στις ορμόνες και η ενεργή αναζήτηση της ταυτότητας καθιστούν 
τους εφήβους ιδιαίτερα ευάλωτους σε εκδήλωση διαταραχών της διάθεσης, οι οποίες 
μπορεί να αντιμετωπιστούν άμεσα και αποτελεσματικά ή να χρειαστούν ακόμη και 
μακροχρόνια παρέμβαση. Οι διαταραχές της διάθεσης συνδέονται στους εφήβους με 
την εκδήλωση αυτοτραυματικών συμπεριφορών, με τον αυτοκτονικό ιδεασμό και την 
αυτοκτονία.

Μέσα από τη λειτουργία του Συμβουλευτικού Σταθμού διαπιστώθηκε πως υπάρχουν 
δύο γενικές ομάδες στις οποίες μπορούν να καταταχθούν οι έφηβοι ως προς τη εκδή-
λωση αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών: 

Η πρώτη αφορά έφηβους, οι οποίοι κυρίως λόγω αδυναμίας διαχείρισης των συναι-
σθημάτων τους, καταφεύγουν στην υιοθέτηση αυτοτραυματικών συμπεριφορών όπως:  

• χαρακώματα στο δέρμα με αιχμηρά αντικείμενα
• χτύπημα του κεφαλιού ή του χεριού σε τοίχους
• τριβή του δέρματος και πρόκληση εγκαυμάτων
Ο αυτοτραυματισμός των εφήβων μπορεί να ιδωθεί ως μια προειδοποιητική αλλά 

κατανοητή και με νόημα συμπεριφορά, δεκτική ερμηνείας και παρέμβασης. 
Η δεύτερη ομάδα εφήβων είναι αυτή που αντιμετωπίζει σοβαρό άγχος, κατάθλιψη, 

προβλήματα αυτοεκτίμησης και κοινωνική απομόνωση, κυρίως μετά από μακροχρόνια 
έκθεση σε αντίξοες οικογενειακές καταστάσεις και πλέον αισθάνονται ότι η ζωή τους 
δεν έχει νόημα και δεν υπάρχει διέξοδος για τους ίδιους. Η ομάδα αυτή αποπειράται 
ή επιτυγχάνει να αυτοκτονήσει, ακόμα και όταν κάποιος άλλος στο οικογενειακό περι-
βάλλον έχει αντιληφθεί το πρόβλημα ή ακόμα και όταν έχει αναζητηθεί βοήθεια από 
επαγγελματία ψυχικής υγείας. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περισσότερο σε αυτή 
τη περίπτωση είναι: 

• απαγχονισμός
• αναθυμιάσεις εξατμίσεως αυτοκινήτων
• υπερβολική δόση χαπιών ή και ουσιών
Στοιχεία 
Με βάση τα στοιχεία τα οποία δημοσίευσε  ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τον 

περασμένο Ιούνιο,  η αυτοκτονία αποτελεί τέταρτη πιθανή αιτία θανάτου εφήβων ηλικί-
ας από 15 έως 19 ετών. 

Τα δημογραφικά στοιχεία της Υπηρεσίας μας αναδεικνύουν πως μέσος όρος ηλικίας 
των εφήβων που παρουσιάζουν αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές είναι τα 16 έτη με 
μικρότερη ηλικία εμφάνισης ήδη από τα 13. 

Το 58% των περιστατικών αυτών ανήκει στη πρώτη ομάδα, υιοθετώντας αυτοκατα-
στροφικές συμπεριφορές. Το 15% ανήκει στη δεύτερη ομάδα, όπου έχει αποπειραθεί 
να αυτοκτονήσει ενώ υπάρχει ένα ποσοστό της τάξης του 27% το οποίο προβαίνει σε 
απειλές αυτοκτονίας, προκειμένου να εξασφαλίσει ικανοποίηση κάποιας προσωπικής 
ανάγκης με κάθε μέσο, λόγω έλλειψης ικανοτήτων διεκδίκησης αυτών. 

Επιπλέον, παρατηρείται πως, ως προς το φύλο, το 76% των περιστατικών της 
Δομής, είναι κορίτσια ενώ το 24% αγόρια. Πρόσθετα, τα κορίτσια αποπειρώνται περισ-
σότερες φορές συγκριτικά με τα αγόρια, ενώ αντίθετα αυτά, επιτυγχάνουν με τη πρώτη 
απόπειρα, και αυτό γιατί έχουν επιλέξει μια πιο βίαιη και αποτελεσματική μέθοδο για να 
θέσουν τέλος στη ζωή τους. 

Προειδοποιητικά σημάδια
Σημαντικά προειδοποιητικά σημάδια στη συμπεριφορά του εφήβου, στα οποία κη-

δεμόνες, εκπαιδευτικοί αλλά και όσοι συναναστρέφονται εφήβους, θα πρέπει να εστιά-
σουν είναι:

• καταθλιπτική διάθεση εφήβου σε συνδυασμό με συναισθηματικές αστάθειες
• εμφάνιση διατροφικών διαταραχών και απότομη μεταβολή στο βάρος του
• εμφάνιση διαταραχών ύπνου
• απομόνωση του εφήβου από την οικογένεια και απομάκρυνση από φίλους και 

παρέες
• αποτύπωση σκέψεων θανάτου μέσω μουσικής, ζωγραφικής, ποιημάτων, εκθέσεων
• απώλεια ενδιαφέροντος για οποιαδήποτε δραστηριότητα
• απότομη πτώση σχολικής επίδοσης σε συνδυασμό με αδικαιολόγητες απουσίες
• εμφάνιση παραβατικών συμπεριφορών, όπως φυγή από το σπίτι, χρήση ουσιών ή 

εμπλοκή με παραβατικές ομάδες 
Η καλύτερη πρόληψη μπορεί να επιτευχθεί μέσα από παρεμβάσεις ενημέρωσης, 

τόσο στους χώρους του σχολείου όσο και σε εξωσχολικούς, δημόσιους χώρους, όπως 
πάρκα, πλατείες, σημεία συνάντησης των εφήβων. Το επιστημονικό προσωπικό του 
Κέντρου Αναφοράς και Παροχής Συμβουλευτικής, και το Κέντρο Θεραπείας Τραύματος 
της Πρωτοβουλίας για το παιδί, βρίσκονται καθημερινά στη διάθεση παιδιών και γονέ-
ων που χρειάζονται στήριξη. 

Παρακολουθήστε προσεκτικά τη συμπεριφορά του εφήβου. 
Οι αλλαγές στη συμπεριφορά του αποτελούν τρόπους επικοινωνίας  με τους οποί-

ους ζητά βοήθεια.

Ανάκληση πιστοποίησης της Επιχείρησης 
για εμπορία «Φέτας Π.Ο.Π.»

Γ. Στύλιος: Έρχεται πρόγραμμα 
ύψους 420 εκατ. ευρώ 

για νέους αγρότες-γεωργούς
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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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

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

700 τ.μ.στηνΑγ.Βαρβά-

ρασεπλαγιά,μεθέα τον

Αλιάκμονα, στην πλατεία

του χωριού. 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.:6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οπωρο-

πωλείο επί τηςοδούΜη-

τροπόλεως στη Βέροια.

Πληροφορίες τηλ. 6976

063527.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΓΚΑΡΑΖ

ΓΚΑΡΑΖ-ΑΠΟΘΗΚΗ

24 τ.μ.,Καλλιθέα,Μιλτιά-

δου20,πόρταμεμηχανι-

σμό,ρεύμα,βαμμένο.Τι-

μήενοικίου50ευρώ.Τηλ.:

6947073926.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 52 ενοικι-

άζεται  γκαρσονιέρα, 1ος

όροφος,σεπολύκαλήκα-

τάσταση.Πληρ.τηλ.:23310

24817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
Κωδ.23185 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ποιοτική

γκαρσονιέρα49τ.μ.,κατασκευή2005,1και
μισόυ/δ,1οςόροφος,μεπροσανατολισμό
ανατολικό,σενεόδμητηοικοδομήκαιμεκαι-
νούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζά-
μια,αυτόνομηθέρμανσημεογκομετρητές ,
ευρίσκεταισεάριστοπεριβάλλον,φωτεινήκαι
ευχάριστη ,ενοίκιο250€.ΑποκλειστικήΔΙΑ-
ΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.Από
1/10/21διαθέσιμη.

Κωδ:23449ΚΑΛΛΙΘΕΑ,Διαμέρισμα75
τ.μ.,κατασκευή1983,2υ/δ,2οςόροφος,με
απεριόριστηθέαστονκάμπο,καλοδιατηρη-
μένο,ατομικήθέρμανσηπετρελαίουκαιμε
ανελκυστήρα,ενεργειακήςκλάσηςΕ,έχειμία
ντουλάπα, άνετουςχώρουςκαιμεparking
πιλοτής ,διαμπερές,σεπολύκαλήγειτονιά,
μόνο250€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρι-
σηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Κωδ:107009ΠΑΝΟΡΑΜΑ,Ενοικιάζεται
μιακαταπληκτικήμεζονέτασυνολικήςεπιφά-
νειας150τ.μ.κατασκευήςτου2000,επεκτεί-
νεταισεδύοεπίπεδασε1οκαι2οόροφο.
Ο1οςόροφοςαποτελείταιαπόμίατεράστια
σαλονοκουζίναμαζίμε τραπεζαρίακαι ένα
πολυτελέστατομπάνιοκαιο2οςόροφοςο
οποίοςεπικοινωνείμεεσωτερικήσκάλα,απο-
τελείταιαπό3υ/δ,ένανεπιπλέονχώροσαν
αποθήκηκαιέναμπάνιοακόμη.Καιταδυο
μπάνιαδιαθέτουντζακούζι.Είναισεάριστηκα-
τάσταση,μεενδοδαπέδιαθέρμανση,μεύφος
απέριττηςπολυτέλειαςπουδιαχέεταιστοχώ-
ρο,μεηλεκτρικέςσυσκευές,μεγάλεςβεράντες,
ηλιόλουστο,μετζάκι,μηνιαίομίσθωμα500€.
Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο
μισθωτή.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

μεγάληαυλή.Τιμή:320€.
Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία

230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπε-
δασεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.
,μεανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο
40τ.μ. ,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2
σαλόνια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκου-
ζίνα,καιδύομπάνια ,χωρίςθέρμανση,με
δυνατότητατοποθέτησηςτζακιούήσόμπας
(υπάρχεικαμινάδα),επιπλωμένη ,μεαπο-
θήκηκαιμεδύοντουλάπες,έχειηλεκτρικές
συσκευέςαλλάκαιηλιακόθερμοσίφωνα ,
προσφέρεταισετιμήπραγματικήςευκαιρίας
,350€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:106994ΚΕΝΤΡΟ,Ενοικιάζεταιυ-

πόγειαΑποθήκησυνολικήςεπιφάνειας18τ.μ.
Αποτελείταιαπόένανενιαίοχώρο,Είναικα-
τασκευασμένητο1999καιβρίσκεταισεκαλή
γειτονιά,τιμήμόνο50€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24291-ΣτονΚοπανόΝάουσας,
ενοικιάζεταιαποθήκησυνολικήςεπιφάνειας
650τ.μ.σε ισόγειοχώρομεαυλήμπροστά.
ΑποτελείταιαπόένανενιαίοΧώρο,καιWC..
Μίσθωμα650€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23850-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκα-

τάαποκλειστικότηταέναπολύμικρόγραφείο
συνολικήςεπιφάνειας8τ.μ.1οςΥπερυψω-
μένοςκατάλληλοκαιγιαέδραεπιχείρησης.
Μηνιαίομίσθωμα80€.

Κωδ.24647ΚΕΝΤΡΟκοντάστηΜητρό-
ποληγραφείο47τ.μ.στον3οόροφο,κατάλ-
ληλογιακάθεχρήση,2χώροιμεκοινόwc
ενοίκιο140€.

Κωδ:104786 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον1
οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,καιWC.
Είναικατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτει
ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,καιμεΑ-
νελκυστήρα-Τιμή:170€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:106566ΚΕΝΤΡΟ,ΕνοικιάζεταιΚα-

τάστημασυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ. Ισόγειο
και15τ.μ.πατάρι,μεμεγάληπρόσοψησε
κεντρικόδρόμο,σεσημείομεγάληςπροβολής
καιεμπορικότητας,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις,μεμηνιαίομίσθωμα220€.Αποκλει-
στικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13374ΣΤΟΚΕΝΤΡ0ΤΗΣΒΕΡΟΙ-
ΑΣ,ενοικιάζεταισπάνιοκατάστημα ισόγειο
31τ.μ.,καθ.καιμε28τ.μ.πατάρι,διαμπερές
μεβιτρίνα3,5και3,5μ.,κατάλληλογιακάθε

χρήση,υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφε-
ρόμενους,τιμή650€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115091-ΤριπόταμοςΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνο-
λικήςεπιφάνειας80τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται
από3χώρουςκαιWC.Είναικατασκευασμένο
το2003καιδιαθέτειΑπεριόριστηΘέακαιπολύ
μεγάλοοικόπεδο,Τιμή:200€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:106848ΚΕΝΤΡΟ,ΠωλείταιΔιαμέ-

ρισμασυνολικήςεπιφάνειας93τ.μ.μικτάκαι
84τ.μ.καθ,2οςόροφος,αποτελείταιαπό2υ/δ,
σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,χωρίςανελκυστήρα,
έχεικαινούργιασυνθετικάκουφώματαμεδι-
πλάτζάμια,ανακαινισμένοκομπλέ,διαμπερές,
σεκαλήκατάσταση,ηθέρμανσητουείναιμε
σόμπαpelletηοποίαμπορείναπαραμείνεικαι
μεκλιματισμό,είναισεπρονομιακήτοποθεσία,
ιδανικόγιαιδιοκατοίκηση,σετιμήπροσφοράς
μόνο65.000€.ΠληροφορίεςστηΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24141-ΣτοΑγγελοχώριΝάουσας
ΠΩΛΕΙΤΑΙολόκληροκτίσμααποτελούμενο
απόέναδιαμέρισμα1ουορ.85τ.μ.2δσκλ
καιτρίακαταστήματα72και24και24 τ.μ.
περίπουισόγεια..Ευρίσκεταιεπίτουκεντρικού
δρόμουκαιαποτελείμιασπάνιαευκαιρίααγο-
ράς.Τιμήόλαμαζίμόνο45.000€.Αποκλειστι-
κήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13977-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙνε-

όδμητηΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας
50τ.μ.Αποτελείταιαπό1υ/δ,Σαλονοκουζίνα
καιμπάνιο.Είναικατασκευασμένητο2002και
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΗλεκτρικό,Έχει
απεριόριστηΘέακαιμεγάλουπόλοιποδόμη-
σηςοικοπέδουκαικήπο,Τιμήμόνο30.000€.
ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ. 14158 ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΤΡΙΠΟΤΑ-
ΜΟΣ,πωλείταιισόγειακατοικίαηκατάστημα
80τ.μ.,σεοικόπεδο8.000τ.μ. ,κατάλληλο
καιγιαμονοκατοικίααλλάκαιγιαάλληχρήση.
Μέσαστηφύση,σεήρεμοπεριβάλλον,ιδιαί-
τεροακίνητοτοοποίοευρίσκεταισεεξαιρετικό
σημείο ,είναικατάλληλογιαπολλέςχρήσεις
καιπροσφέρεταισεαπίστευταχαμηλήτιμή,
πολύσπάνιαευκαιρία,μόνο70.000€.

κωδ.14216ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.με
ανεξάρτητημεγάληαυλή,μευπόγειο40τ.μ.
,κατασκευή1980,4υ/δ,διαθέτειθέααπρό-
σκοπτη,μεπολύμεγάλεςβεράντες,άψογα
συντηρημένο,ξύλινακουφώματα,ανεξάρτητη
μεγάληκουζίνα,γεωμετρικάδομημένο ,ορ-
θολογικάκαιλειτουργικάάριστο,χωρίςθέρ-
μανση,μεδυνατότητατοποθέτησηςγιατζάκι
ήσόμπα(υπάρχεικαμινάδα),επιπλωμένο,με
αποθήκη,μεδύοντουλάπες,μεηλεκτρικές
συσκευές,μεηλιακόθερμοσίφωνα,εντυπω-
σιακοίχώροιυποδοχής,ηλιόλουστοιχώροι,με
δύομπάνια,διαμπερές,σετιμήπραγματικής
ευκαιρίαςμόνο130.000€,Πληροφορίεςμόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14390ΣταΚΑΒΑΚΙΑΒέροιας,πω-
λείταισπάνιαΒίλασυνολικά380τ.μ.,σετρία
επίπεδα,ηθέατηςμοναδική,σεκατάσταση
εξαιρετική ,άνετοιχώροι,άριστηδιαρρύθμι-
ση ,πολύαυστηρώντεχνικώνπροδιαγρα-
φών,γεωμετρικάδομημένη,γιαπολύπολύ
απαιτητικούςαγοραστές.Πρόκειταιγιαμία
Μεζονέταδύοεπιπέδων200 τ.μ. και έναν
ξενώναστο ισόγειο70τ.μ.μεαποθήκεςκαι
διπλόπάρκινγκενσωματωμένο.Μεαρμο-
νικέςαναλογίεςπαντού ,  διαθέτει ηλιακό
θερμοσίφωνα ,ψησταριά ,ενεργειακότζάκι
καιάλλαδύογκαράζέξωσκεπαστά , έχει
ντουλάπεςσεόλαταυ/δ,διαθέτειδρύιναδά-
πεδασταυπνοδωμάτιακαιεπιλεγμένολευκό
μάρμαροΒεροίαςστοσαλόνι ,συνθετικά

κουφώματατριπλήςυάλωσηςμεενεργειακά
τζάμιακαιθερμοπρόσωψη10cmπρόσφατη.
Ηθέρμανσηείναιτριώνεπιλογών,πετρέλαιο
ατομικόμελέβηταBuderus,ΛέβηταPellet,η
Λέβηταυγραερίουμεδεξαμενή.Τοοικόπεδο
μεγάλοστα5680τ.μ.περιφραγμένο,ζητού-
μενοτίμημα380.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αποθήκησυνολικήςεπιφάνειας280τ.μ.σε
υπόγειοχώρο.Αποτελείταιαπόενιαίοχώρο
μεεύκοληπρόσβαση.Τιμή:30.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12741-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο

συνολικήςεπιφάνειας35τ.μ.1οςΥπερυψω-
μένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατα-
σκευασμένοτο1978καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Ηλεκτρικό,-Τιμή:27.000€.

Κωδ.13833ΚΕΝΤΡΟ ,Μητροπόλεως
πωλούνταιγραφειακοίχώροι1ουορ.απο-
τελούμενοιαπό3χώρουςκαιμεδικήτους
τουαλέτα.Τοσυνολικότουςμέγεθος86τ.μ.,
κατασκευή1976,είναιανακαινισμένοικαισε
πολύκαλήκατάσταση,τιμήεξαιρετικάχαμηλή
μόνο50.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:14210ΚΕΝΤΡΟ,Κατάστημα58

τ.μ., ισόγειο,με45τ.μ.υπόγειοκαι27τ.μ.
πατάρι,εξαιρετικό,πολύφωτεινόκαιμεμε-
γάληβιτρίνα ,χωρίςθέρμανση ,αυτοτελές,
κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,πρόκειται
δεγιαέναπολύαξιόλογοακίνητοτοοποίο
προσφέρεταισεμίαπολύλογικήτιμή,μόνο
80.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13964πωλείταικοντάσταΚΤΕΛ
σπάνιο ισόγειοκατάστημα70τ.μ.,τετραγω-
νισμένοκαιμεπολύμεγάληφάτσα,ακίνητο
ευκαιρίας ,τιμήέκπληξη, Αποκλειστικήδιά-
θεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,Μόνοσοβαρέςπροτάσεις,τιμή
πώλησης80.000€τώρα50.000€.Αποκλειστι-
κήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.13548.ΒΕΡΟΙΑστηνπεριοχήΞη-

ρόκαμποςπωλείται,ένααγροτεμάχιομε3,5
στρ.μεδένδραροδάκινα.Νερόκαιρεύμαε-
ξασφαλισμένα,τιμήπολύκαλήμόνο10.000€.

Κωδ13640ΣΤΟ7.5ΔΡ.ΒΕΡ.-,Δεύτερο
απότονκεντρικόδρόμογιαΝάουσα5.472
τ.μ.,χωραφοοικόπεδοσεπρονομιακήθέση,
σεαπίστευταχαμηλήτιμή,ευκαιρίαμόνογιαα-
ποφασιστικόαγοραστή,Αποκλειστικήδιάθεση
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝκαιυπόδειξη
μόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο,τιμή25.000€.

Κωδ.12784 ΛΑΖΟΧΩΡΙπριντοχωριό

,κοντάστοκανάλιαγροτεμάχιομε ,δένδρα
σεπλήρηπαραγωγήκαιμενερόάφθονο ,
πωλείται9.120τ.μ..,στηνεκπληκτικήτιμήτων
25.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:14248-ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥπωλεί-

ταιοικόπεδογωνιακό,συνολικήςεπιφάνειας
209τ.μ.μεσ/δ1,2.Τιμή:100.000€.Αποκλει-
στικάαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ.14028ΒΕΡΓΙΝΑμέσαστοχωριό
πωλείταιοικόπεδο500τ.μ.,άδειομεμεγάλη
φάτσα , τιμήεξαιρετικάσυμφέρουσαμόνο
22.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ απότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14100.ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,Οικόπεδο
576τ.μ.,πρόκειταιγιαέναεκπληκτικόγωνιακό
οικόπεδο,ελαφρώςεπικλινέςκαισεεξαιρετικά
συμφέρουσατιμή,μόνο58.000€.

κωδ14106ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,Σπάνιοοικό-
πεδο802τ.μ.,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστη
θέα,μεσ/δ0,8και70%κάλυψη,αμφιθεατρι-
κό,μεπολύμεγάληφάτσαπάνωσεδρόμο,
προσφέρεταισετιμήεκπληκτικάσυμφέρουσα,
80.000€.

κωδ.14284ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,Οικόπεδο
1.133τ.μ.,μεπαλιάκατοικία56τ.μ.καιαπο-
θήκη40τ.μ.εντόςσχεδίουπόληςκαιμενοτι-
οανατολικόπροσανατολισμό,προσφέρεταισε
πολύκαλήτιμή50.000€.

Κωδ. 14199 ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ
ΟΙΚΟΠΕΔΟάρτιοκαιοικοδομήσιμοεπίτου
κεντρικούδρόμου1544τ.μ.μεμεγάληφάτσα
,εξαιρετικόαπόκάθεάποψηπωλείταιεσπευ-
σμένα.Πολύεύκοληπρόσβασηκαιτιμήμόνο
25.000€.

Κωδ:14220-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣσεεξαιρετι-
κάκαλόσημείοπροσφέρεταιοικόπεδοσυνο-
λικήςεπιφάνειας1400τ.μ.κατάλληλογιαοικο-
δομήΤιμή:350.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:106881ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,ΠωλείταιΜο-

νοκατοικία50τ.μ.Ισόγειο,σεοικόπεδο470τ.μ.,
αποτελείταιαπό1υ/δ,σαλόνι,καθιστικό,κου-
ζίνακαιμπάνιο,επάνωστονκεντρικόδρόμο,
μεατομικήθέρμανσηπετρελαίου,ηλιακόθερ-
μοσίφωνα,σεπολύκαλήτοποθεσία, ιδανικό
για ιδιοκατοίκηση,μεπολύωραίοκήπο,σε
τιμήπροσφοράςμόνο:44.000€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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.



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ,Μητροπό-

λεως35, χώρος 90 τ.μ.περί-

που,με3χώρουςκαικουζινα,

W.C., για επαγγελματική χρή-

ση ή για διαμέρισμα, 3ος όρ.

Τηλ.: 6932 471705 & 23310

21100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

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 σεΠρατήριοΥγρών

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

καιμηχανικόςαυτοκινήτωνσε

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.

ΖΗΤΕΙΤΑΙδιανομέαςγιατο

ψητοπωλείο «ΓΙΑΝΝΗΣ»στη

Βενιζέλου.Πληρ. τηλ.: 23310

25170.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Φιλόλογος,

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οικοδο-
μήκαικατάστημαμευπόγειοσεοι-
κόπεδο280τ.μ.περιοχήΠαπάγου
σταμπετά100τ.μ.οκάθεόροφος

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιά κατοικία
στηνπαλιάπόλη (πίσωαπόΜη-
τρόπολη280τ.μ.οικόπεδοοικοδο-
μήσιμοσετιμήευκαιρίας

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμερί-
σματαΠιερίων καινούργια 90 τ.μ.
και 115 τ.μ. με 2Δ, Σ,ΝΑ και θέ-
σηστάθμευσηςκαιμε3ΔΣ/ΝΑμε
κλειστό γκαράζ (ημιτελές) 85.000
ευρώκαι110.000ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙεπιπλωμέ-
ναδιαμερίσματακέντρομε2καιΣ,
Κ80τ.μ.και110τ.μ.280ευρώκαι
400ευρώκαι200ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙγκαρσονιέρα
κέντρο35τ.μ.,40τ.μ.από120ευ-
ρώ,160ευρώ,180ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα
κέντρο, 1Δ, Σ, Κ,WC και με 2Δ,
Σ, Κ,WCαπό 180 ευρώ και 220
ευρώ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντροΜητρο-
πόλεωςδύοδιαμερίσματα90,100
τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 60.000
ευρώκαι70.000ευρώ
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-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,κοπλαμ2-3ΔΣΚ70000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ85τ.μ2οςχ.ασανσερ.Αυτ.Θ.κοπλαμ,διαμπερες
2ΔΣΚΑ.Θ38000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ56τ.μμονοκατοικιαπαλιαμεοικ.2400τ.μ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ19000€
ΠΑΣΑ-ΚΙΟΣΚΙ67τ.μ2ΔΣΚΛΟΥΞμεθεα,αποθηκη,θεση62000€
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€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΠΡΟΣΚΩΣΤΟΧΩΡΙκτημαμεκαιαγροικιαπαλια1200ΕΤΟΝ
ΧΡΟΝΟ
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟεπιπλωμενοκομπλε1Δ-ΣΚ-αποθηκη
Α.Θκηπος350€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
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€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ. ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
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.

ΑπότηνεταιρείαΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕζητούνταιερ-
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.«Ο ΖΥΓΟΣ»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.



μεφροντιστηριακήπείρα και

ειδίκευση στηνΈκθεση πα-

ραδίδειιδιαίτεραμαθήματασε

μαθητέςΔημοτικού, Γυμνασί-

ου,Λυκξείουμεμονωμένα και

σε γκρουπ. Τιμές προσιτές.

Τηλ.:6973707829.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ αναλαμ-

βάνωπαιδιά τουΔημοτικού

από10ετώνγιατηνπροετοι-

μασία των μαθημάτων τους!

Αναλαμβάνωεπιμέλειακειμέ-

νων,ολοκλήρωσηφοιτητικών

/ πτυχιακών/διπλωματικών

καιμεταπτυχιακώνεργασιών,

με γνώση και εμπειρία!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.

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

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

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


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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΤΕΛ25τ.μ.καλό,250€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ35τ.μ.πάνωστηνΑριστοτέλους,150€
ΚΤΕΛ35τ.μ.έτοιμογιακαφέ–αρτοποιείο,260€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ40τ.μ.καλό,380€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,450€
ΚΤΕΛ50τ.μ.,μεπατάρικαιυπόγειο,270€
ΠΙΕΡΙΩΝ60τ.μ.,καλό,300€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ80τ.μ.καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ80τ.μ.μεπατάρι,καλό,200€
ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.14ετίας,καλό,480€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝκτίριο140τ.μ.570€
ΠΙΕΡΙΩΝ170τ.μ.μεπατάρι,πολύκαλό,800€
ΚΑΤΩ ΒΕΡΜΙΟ 400 τ.μ. Ξενοδοχείο εξαιρετικό,
16.500€

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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



Η ΔΙΚΤΥΩΣΗ στην έκθεση Αθλητικής 
Ρομποτικής στα πλαίσια του Rally Acropolis

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η παρουσία της ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ και 
της Ακαδημίας Τεχνολογίας και Ρομποτικής στην έκθεση αθλητικής ρο-
μποτικής που πραγματοποιήθηκε στις 8/9/2021.

Με την ευκαιρία της επιστροφής του Rally Acropolis στο καλεντά-
ρι του WRC διοργανώθηκε ο παγκόσμιος τελικός e-sport WRC στις 
8/9/2021 στην Αθήνα στις εγκαταστάσεις του ποδηλατοδρομίου στο 
ΟΑΚΑ. 

Παράλληλα διοργανώθηκε έκθεση αθλητικής ρομποτικής όπου το 
κέντρο μας συμμετείχε ως εκθέτης μετά από επίσημη πρόσκληση του Υ-
πουργείου Αθλητισμού και Πολιτισμού.

Ανταποκριθήκαμε άμεσα στην πρόσκληση και είχαμε την ευκαιρία να 
παρουσιάσουμε στους επισκέπτες αλλά και στον ίδιο τον υπουργό Κο 
Λευτέρη Αυγενάκη ρομποτικά συστήματα και εκπαιδευτικές λύσεις στο 
καινούργιο χώρο της αθλητικής ρομποτικής και των e-sports. Παράλληλα 
παρουσιάσαμε δράσεις της ακαδημίας μας στο χώρο της εκπαιδευτικής 
ρομποτικής.

Η Δικτύωση είναι το εκπαιδευτικό κέντρο που πρώτο έφερε την εκπαι-
δευτική ρομποτική στην πόλη μας και μύησε τα παιδιά μας στις έννοιες 
της ρομποτικής του STEAM και του προγραμματισμού. Με πλούσια δρά-
ση τα τελευταία 7 χρόνια (παρουσιάσεις σε σχολεία, διακρίσεις σε πανελ-
λήνιους διαγωνισμούς, ημερίδες, θεματικά events κ.α.) προσφέρει στους 
νέους μας, εκπαιδευτικές επιλογές  που θα τους βοηθήσουν να κατακτή-
σουν τις νέες ψηφιακές δεξιότητες που χρειάζονται για να ξεχωρίσουν στη 
ζωή τους και να επιτύχουν στον ενήλικο εργασιακό τους βίο.

Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που μπορούμε και είμαστε κοντά σε όλες 
τις εξελίξεις που  συμβαίνουν στο χώρο και θα συνεχίσουμε να είμαστε 
εκεί!

ΔΙΚΤΥΩΣΗ – Technology and Robotics Academy
Εδέσσης 21 – Βέροια - 2331022335
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P Όταν κάνεις δί-
αιτα χάνεις κιλά και στα 
αντισώματα;

 
P Το λέω, διότι 

ξεκίνησα δίαιτα. Χθες 
π.χ. αντί για τρεις με-
ρίδες μπουγάτσα έφα-
γα δύο.

 
P Νέα μόδα τα α-

ντισώματα. Σύντομα και 
ζυγαριά!

 
P Όποιος δεν θέ-

λει να ζυμώσει… που λέει κι ο λαός. Κι άντε 
να σώσεις αυτόν που δεν θέλει να σωθεί.

 
P Πάντως εγώ τη μάσκα μιας χρήσης τη φο-

ράω από τον Μάρτιο του 2020 και δεν έχει πάθει 
τίποτα.

 
P Ούτε κι εγώ έπαθα κάτι. Κάτι σαν το πα-

λιό καλό κρασί, μάσκα και μασκοφόρος.
 

P Ας προσέχατε εσείς που βάζατε κινέζικες. 
Εκεί ρε ούτε ο ίδιος ο ιός δεν είχε αντοχή.

 
P Ξεκίνησαν οι τρίτες δόσεις του εμβολί-

ου. Οι φαρμακερές;
 
P Όπως πάμε, τα εμβόλια θα κάνουν πιο 

πολλές δόσεις κι απ’ τον Κωτσόβολο.
 
P Και οι άλλοι επιμένουν ότι εμβόλια και 

μέτρα είναι σατανικά. Άβυσσος…

 
P Στα καλά νέα. Με 

έναν αριθμό θα συναλλασ-
σόμαστε σε λίγο καιρό για 
όλα. Επιτέλους, διότι εμείς 
οι σώγαμπροι από την 
πολλή πίεση δεν θυμόμα-
στε ούτε ημερομηνία γέν-
νησης.

 
P Άσε οι αγάπες…
 
P Ξέρετε, αυτές με τις 

οποίες κοιμόμαστε σε θέση 
διπλανής μπασκέτας.

 
P Όχι άλλα τρίπο-

ντα!
 
P Επιτέλους, για όλα τα χρήσιμα στη ζωή 

μας να θυμόμαστε μόνο αυτόν τον αριθμό και το 
ζώδιο.

 
P Πραγματικό λαχείο αυτός ο Πιερρακά-

κης. Κανονικά θα έπρεπε να έχει και λήγοντα.
 
P Και:
 Σε έναν πάγκο της λαϊκής αγοράς ο μανάβης 

διαλαλεί την πραμάτεια του:
“Εδώ τα καλά ραδίκια απ’ το Κόσοβο, εδώ τα 

καλά ραδίκια τίγκα στο ουράνιο, μία τρως δέκα 
πεθαίνεις, εδώ το ραδιενεργό ραδίκι”!

Ένας περαστικός σταματά έκπληκτος και τον 
ρωτά:

“Καλά βρε άνθρωπε μου, τι είναι αυτά που λες; 
Υπάρχει περίπτωση να έλθει κανένας να αγορά-
σει ραδιενεργά χόρτα;”

Και του απαντά ο μανάβης:
“Υπάρχει λέει… Κάθε μέρα ξεπουλάω”!
Ο περαστικός σαστισμένος απ’ την απάντηση 

ξαναρωτά:
“Μα καλά, ποιος τα παίρνει;”
Ο μανάβης με πονηρό χαμόγελο του λέει:
“Αυτά αγαπητέ μου, είναι πρώτο πιάτο για πε-

θερές, για νύφες και για απατημένες συζύγους…”!
K.Π.
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