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Μετά το «καμπανάκι»… 
ήρθε και το διάγγελμα
από τον πρωθυπουργό!

  Πριν λίγες ημέρες αναφέραμε ότι ο πρωθυπουργός 
μετά την σύσκεψη με Τσιόδρα και αρμόδιους 
υπουργούς και φορείς χτύπησε «καμπανάκι» 
για την κατάσταση με τον κορωνοϊό. Στο χθεσινό 
διάγγελμά του μίλησε και απευθύνθηκε στην λογική 
του πολίτη, υπενθυμίζοντας ότι αν δεν υπάρξουν 
θετικά αποτελέσματα με τα μέτρα αυτοπροστασίας, 
επιβληθούν αυστηρότεροι περιορισμοί και 
αναγκαστούν να επιβάλλουν καραντίνα, ο οικονομικός 
και κοινωνικός ιστός της χώρας θα υποστεί τεράστια 
ζημιά. Αυτό τουλάχιστον είναι κοινή παραδοχή που 
δεν αμφισβητεί κανείς. Επομένως ακόμη και αυτοί 
που θεωρούν ότι δεν κινδυνεύουν από τον κορωνοϊό 
και δεν έχουν ανάγκη υγειονομικής προστασίας, 
ας τηρήσουν τα μέτρα για να διαφυλάξουν την 
οικονομική και κοινωνική επιβίωση που σίγουρα 
θα δοκιμαστεί αν υπάρξει απόφαση για γενικό 
κλείδωμα. 
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του πατρός αυτής

Γρήγορα αντανακλαστικά…αλλά μισή δουλειά!!!

ΣτοφύλλοτηςΤρίτης22Σεπτεμβρίου,δημοσιεύσαμεστηνστήληΤΑΛΑΪΚΑΜΑΣτοσχόλιο«Χειροτερεύειηεικόνα
τηςΠλατείαςΩρολογίου»,αναφερόμενοιμεταξύάλλωνκαιστηνμικρήζούγκλααπόπαραφυάδεςπου«χτύπησαν»
μετάτηνκοπήτωνμεγάλωνδέντρωνδίπλααπότοπαλιόδικαστικόμέγαρο.Τονίσαμετηνανάγκηγιακαθαρισμό
τουσημείουγιαναμηνγίνειεστίαμόλυνσηςκαιυπήρξεάμεσηανταπόκριση.Όπωςμαςενημέρωσεοαντιδήμαρχος
Β.ΠαπαδόπουλοςπροχώρησαντοπρωίτηςΤετάρτηςμετάαπόσυνεννόησημετηνΑρχαιολογία(είναιηυπεύθυνηυ-
πηρεσίαγιατηνπεριοχή)σεμερικόκαθαρισμότουσημείου.Γρήγορατααντανακλαστικάπουεπέδειξανοιυπηρεσίες,
ωστόσουπάρχουναπορίεςγιακάποιεςπαραφυάδεςπουυπέδειξεηΑρχαιολογίαναπαραμείνουνωςφυσικότοιχίο
στοσημείο,πουμπορείνα«κρύψει»σκουπίδιακαι«ασχήμιες»ειδικάτιςνυχτερινέςώρες.

Ο Δήμος διαμόρφωσε
το πράσινο και οι κάτοικοι 

προσφέρθηκαν να
το περιποιούνται

ΓράψαμεστοφύλλοτηςΤετάρτηςγιατονκαλλωπισμό
του χώρου, δίπλαστη γέφυραΚούσιου, από κατοίκους
τηςπεριοχής,αλλάπαραλείψαμε,διότιδεντογνωρίζαμε,
ότιταλουλούδιακαιτοπυξάρι(πράσινο)ταφύτεψεηυ-
πηρεσίαΠεριβάλλοντοςτουΔήμουκαιοικάτοικοιέδειξαν
πρόθυμοινατασυντηρήσουν,ναξεχορταριάζουνκαινα
ταποτίζουν, όπερ και εγένετο (βλέπεφωτο).Ο χώρος
πλαγίως της Γέφυρας διαμορφώθηκε και ελπίζουμε να
συνεχίσουνόλοινατονπροσέχουνκαινατονδιατηρούν
καθαρό και όμορφο.Τώρα, όπωςμας είπε ο αρμόδιος
αντιδήμαρχοςΒ.Παπαδόπουλος,αναμένεταιναδιαμορ-
φωθεί και ο χώροςπου είχε εγκατασταθεί το εργοτάξιο,
με προεκτάσεις πράσινου και βελτίωση τηςπεριοχής.
«Τουποσχεθήκαμε και θα το κάνουμε»δηλώνει ο αντι-
δήμαρχος.

Εργασίεςσυντήρησηςστηνπαιδικήχαρά
τηςΠλατείαςΩρολογίου

Μπήκετοφθινόπωρο,άρχισαντασχολείακαιταπαιδιάαραιώνουναπότιςπαιδικέςχαρές.Έτσιβρήκεευκαιρίασυ-
νεργείοτουδήμουΒέροιαςναπροχωρήσεισεεργασίεςσυντήρησηςστηνπαιδικήχαράπουβρίσκεταιστηνοδόΒερόης,
πίσωαπότοπαλιόδικαστικόμέγαρο.Οιεργασίεςαφορούσανκυρίωςτονπλαστικότάπηταπουείναιτοποθετημένοςκαι
χρειαζότανσυντήρησηκαιπαρεμβάσειςγιανα«αντέξει»τονχειμώνα.

Οσκύλοςστην
αποκομιδή…πριντο
απορριμματοφόρο!

Ξημερώματαστην οδόΜητροπόλεως,στο ύψος
που βρίσκονται οι κάδοι μπροστά στις Καμάρες.
Οπεινασμένος αδέσποτος σκύλος με υπερένταση
σηκώνεται στα δύοπόδια για ναμπορέσει να «τσι-
μπήσει» την σακούλαπου εξέχει από τον κάδο.Η
συνέχεια γνωστή σε πολλά σημεία της πόλης με
σακούλεςκαισκουπίδιασκόρπιαστοδρόμο.Φυσικά
και δενφταίει οσκύλος,πρωτίστωςοδημότηςπου
δεν φροντίζει να κλείσει τον κάδο και εξέχουν τα
σκουπίδια, τα οποία «σκανδαλίζουν» την ευαίσθητη
μύτη τουσκύλου.Θαφάει ότι μπορέσει ναβρει και
στησυνέχειαθαπαρατήσει«σκόρπιοτοτραπέζι»για
να τοσυμμαζέψουνοι υπάλληλοι της καθαριότητας.
Κιαυτότοσκηνικόεπαναλαμβάνεταικαθημερινά…

15 σχολεία της Ημαθίας χθες, 
υπό κατάληψη

Συνεχίζεται το κύμα διαμαρτυριών στα σχολεία και χθες
στηνΗμαθίαβρισκότανυπό κατάληψη15σχολικέςμονάδες:
1ο και 5οΓυμνάσιαΒέροιας, ΓυμνάσιαΜελίκης καιΚοπανού
και το2ο τηςΝάουσας.Καθώςκαι: 1ο,2ο,3οκαι 4οΛύκεια
Βέροιας, 1ο και 2οΛύκειοΑλεξάνδρειας,ΛύκειοΜελίκης, 1ο
ΝάουσαςκαιΕΠΑΛΑλεξάνδρειαςκαιΝάουσας.

Αξιοσημείωτοτογεγονός,ότιφέτοςτοΥπουργείοΠαιδείας
έχει ειδικήσελίδαπουενημερώνειγια ταυπόκατάληψησχο-
λείασεόλητηχώρα.



3www.laosnews.gr10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Δήμος Βέροιας: Συγκέντρωση 
ειδών πρώτης ανάγκης για τους 

πληγέντες της Καρδίτσας
Ο Δήμος Βέροιας και η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής μέσω της Κοινωνικής Υπηρεσίας και του Κέ-

ντρου Κοινότητας Δήμου Βέροιας, συμμετέχει στη συλλογή τροφίμων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης, δεί-
χνοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη της στους πληγέντες της πρόσφατης κακοκαιρίας στον Δήμο Καρδίτσας.

Η συγκέντρωση των τροφίμων και των ειδών πρώτης ανάγκης θα γίνεται καθημερινά στο χώρο της Κοινω-
νικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση Σταδίου 51, από την Πέμπτη 24/9 έως και την Τετάρτη 30/9, από τις 8:30 έως 
15:00.

Τα είδη που συγκεντρώνουμε:
• Συσκευασμένα τρόφιμα-ξηρά τροφή (κονσέρβες, φρυγανιές, μπισκότα, κρουασάν, γάλα εβαπορέ μακράς 

διάρκειας, χαλβάς, ελιές, συσκευασμένα ψωμάκια, καφές, ζάχαρη, δημητριακά, παξιμάδια, βρεφικές/παιδικές 
κρέμες κ.τ.λ) 

• Εμφιαλωμένα νερά, χυμοί
• Είδη καθαρισμού και προσωπικής υγιεινής 
Ιδιαίτερη έκκληση κάνουμε και προς τους φαρμακοποιούς του Δήμου Βέροιας για συγκέντρωση φαρμάκων: 

πίεσης, σακχάρου, παυσίπονα, αντιβιώσεις, αντιθρομβωτικά, αντιψυχωσικά.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2331353834/2331353814/2331353815/2331353826 (ώρες 08:30-15:00).   

Φωτιά σε στρώματα χθες 
σε αποθήκη του Κέντρου φιλοξενίας 

μεταναστών στην Αγ. Βαρβάρα
Με τέσσερα οχήματα έσπευσε η 

Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέροιας, στη 
δομή φιλοξενίας μεταναστών, στην Αγ. 
Βαρβάρα Βέροιας, μετά από τηλεφώ-
νημα για φωτιά στο χώρο του hot spot.

Σύμφωνα με πληροφορίες, επρό-
κειτο για φωτιά μικρής έκτασης σε 
στρώματα που βρισκόταν σε αποθη-
κευτικό χώρο, η οποία σβήστηκε άμε-
σα.

Για τα αίτια, διενεργεία προανάκρι-
ση η Π.Υ. Βέροιας

Καλλιεργούσε 2 δενδρύλλια 
κάνναβης ύψους 3 και 3,5 

μέτρων σε περιοχή 
της Ημαθίας και συνελήφθη 

Συνελήφθη στις 23 Σεπτεμβρί-
ου 2020, το απόγευμα, σε περιοχή 
της Ημαθίας, από αστυνομικούς 
του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας 
και του Τμήματος Ασφάλειας Αλε-
ξάνδρειας, ένας ημεδαπός άνδρας, 
καθώς διαπιστώθηκε να καλλιεργεί 
σε αγροτική περιοχή 2 δενδρύλλια 
κάνναβης ύψους 3 και 3,5 μέτρων, 
τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέ-
θηκαν.

 Στον ίδιο χώρο εντοπίστηκαν 
και κατασχέθηκαν ποσότητα φυτι-
κών αποσπασμάτων κάνναβης βά-
ρους 548 γραμμαρίων και ένα κομ-
μένο δενδρύλλιο κάνναβης. Σε έ-
ρευνα που ακολούθησε στην οικία 
του βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένες 
και κατασχέθηκαν, ποσότητες κάν-
ναβης βάρους 32,8 γραμμαρίων.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο 
επί της οδού Κωτουνίου της Βέροιας 

 Κλειστή θα είναι αύριο Σάββατο, από τις 11:00΄π.μ έως τις 3.00 το μεσημέρι, η 
οδός  Κωτουνίου της Βέροιας, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, από την 
συμβολή της με την οδό Ανοίξεως έως την συμβολή της με την οδό Παστέρ, λόγω  
μεταφοράς οικοσκευών. Η κυκλοφορία των οχημάτων, κατά τις ώρες της απαγόρευ-
σης θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών.

«Έχουμε περάσει επτά δύσκολους μήνες. Η κυβέρνηση, θυμίζω, 
μάχεται ταυτόχρονα σε πολλά μέτωπα: Εθνικά θέματα, Μετανα-
στευτικό, Οικονομία, αλλά και φυσικές καταστροφές. Ειδικά, όμως, 
στον πόλεμο για την υγεία, χρειαζόμαστε όσο πουθενά αλλού σύμ-
μαχο τον συνειδητό πολίτη» τόνισε ο πρωθυπουργός στο μήνυμά 
του για το νέο κύμα του κορονοϊού.

«Αυτό δεν είναι άλλοθι, ούτε αποποίηση ευθύνης. Έχω αποδεί-
ξει, άλλωστε, πως δεν διστάζω να παίρνω γρήγορα δύσκολες απο-
φάσεις. Όμως για να τιθασεύσουμε και το νέο κύμα της πανδημίας 
πρέπει κράτος, επιστήμονες και πολίτες να συνεργαστούμε ακόμα 
πιο στενά, με περισσότερη εμπιστοσύνη ο ένας προς τον άλλον» 
πρόσθεσε.

«Ο ιός είναι εδώ, είναι παρών. Δεν έπαψε να κυκλοφορεί ανάμε-
σά μας. Και είναι πολύ πιο θανατηφόρος από την εποχική γρίπη. Ό-
σο, λοιπόν, δεν υπάρχει εμβόλιο και θεραπεία, πρέπει να μάθουμε 
να ζούμε μαζί του. Αλλάζοντας, όμως, σημαντικά την καθημερινότη-
τά μας. Το κάνουμε για να προστατεύσουμε όχι μόνο τους εαυτούς 
μας, αλλά και όσους αγαπούμε. Ιδιαίτερα τους πιο ευάλωτους συ-
μπολίτες μας, αλλά και τον καθένα. Γιατί αυτό που σε έναν 20άρη 
είναι ένα απλός πονόλαιμος, μπορεί να οδηγήσει τον φίλο του ή τη 
φίλη του στην Εντατική, μπορεί να αποβεί μοιραίο για τον πατέρα ή 
τον παππού του» σημείωσε ο πρωθυπουργός.

«Και επειδή ακούγονται πολλά, σας βεβαιώνω ότι οι δομές των 
νοσοκομείων απέχουν πολύ ακόμα από τα όρια τους. Και φυσικά ε-
νισχύονται διαρκώς. Σε λίγο θα λειτουργήσει η νέα πτέρυγα Εντατι-
κής στο νοσοκομείο «Σωτηρία» με 50 ακόμη κρεβάτια. Και έχει δρο-
μολογηθεί η δωρεά του Ιδρύματος Νιάρχος, που θα προσθέσει στο 
Σύστημα άλλες 174 κλίνες» υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι οι 
μικρές ατομικές παραχωρήσεις να αποτρέψουν τη μία και μεγάλη 
υποχώρηση της υγείας και της οικονομίας. «Τι δεν θέλουμε να 
δούμε; Μία επιθετική αύξηση κρουσμάτων και διασωληνωμένων» 
είπε και προσέθεσε: «μπορούμε να το πετύχουμε χωρίς οριζόντιους 
περιορισμούς, αυτό που αποκαλούμε «lockdown»; Φυσικά και μπο-

ρούμε. Από εμάς εξαρτάται. Και 
έχουμε τη δύναμη και τη γνώση να 
το πετύχουμε».

Επισήμανε ότι «τα καθολικά 
μέτρα μπορεί να φαίνονται απλά. 
Και, όντως, ήταν εξαιρετικά απο-
τελεσματικά στην πρώτη φάση 
της πανδημίας. Μεσοπρόθεσμα, 
όμως, φέρνουν τραγικές επιπτώ-
σεις στην οικονομία και μεγάλες 
αδικίες στην κοινωνία. Ξέρουμε 
ότι παγώνοντας όλες τις δραστη-
ριότητες η μετάδοση του ιού πε-
ριορίζεται. Ήταν το δίδαγμα της 
‘Ανοιξης, μας κόστισε όμως πάρα 
πολύ. «Lockdown» σημαίνει κλει-
στές επιχειρήσεις και ανεργία. Λι-
γότερα δημόσια έσοδα και μεγάλη 
ύφεση».

«Κυρίως, όμως, «lockdown» 
σημαίνει κοινωνική μεροληψία. 
Γιατί η ακίνητη οικονομία κινη-
τοποιεί ανισότητες. Όπως και τα 
κλειστά σχολεία φέρνουν μόνο 
κλειστά μυαλά. ‘Αλλωστε, κάθε ο-
ριζόντιος περιορισμός είναι άδι-
κος. Γιατί εξισώνει διαφορετικά βάρη επάνω στις πλάτες όλων. Ας 
αποφύγουμε, λοιπόν, μία δεύτερη τέτοια εμπειρία» υπογράμμισε ο 
πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η μάσκα πρέπει να είναι υ-
ποχρεωτική σε όλους τους κλειστούς χώρους. Και να αναπτυχθεί η 
τηλεργασία. Ενώ συνέδρια και πολιτιστικές εκδηλώσεις μπορούν να 
γίνουν για κάποιο διάστημα διαδικτυακά.

«Θα το πω ανοιχτά: Το δίλημμα είναι «αυτοπροστασία ή καρα-

ντίνα». Και γνωρίζοντας τις συνέπειες της δεύτερης έχουμε καθήκον 
να επιλέξουμε την πρώτη. Χωρίς πολλά λόγια. Αλλά με λίγες πρά-
ξεις, δοκιμασμένες και αποτελεσματικές: Αποστάσεις. Ατομική υγιει-
νή. Και, κυρίως, μάσκα μέχρι να βρεθεί η θεραπεία και το εμβόλιο. 
Θα τολμούσα να πω, μάλιστα, ότι η μάσκα είναι το εμβόλιο μέχρι το 
εμβόλιο. Τη φοράνε χωρίς γκρίνια τα παιδιά μας, που αποδεικνύ-
ονται πιο πειθαρχημένα από κάποιους ενήλικες. Γιατί, αντίθετα με 
κάθε άλλο μέτρο, είναι μία κίνηση πολύ απλή, μας προστατεύει από 
κάποια στιγμιαία αμέλεια, έναν τυχαίο συγχρωτισμό» είπε.

Μήνυμα Μητσοτάκη προς όλους:
«Αυτοπροστασία ή καραντίνα»… Γνωρίζοντας τις συνέπειες 

της δεύτερης έχουμε καθήκον να επιλέξουμε την πρώτη



Διεξήχθη με επιτυχία η Ημερίδα μέσω διαδικτύ-
ου της Πρωτοβουλίας για το Παιδί, την Τετάρτη 23 
Σεπτεμβρίου 2020. Η Ημερίδα, που συνδιοργάνω-
σαν οι Δομές Το Σπίτι της Βεργίνας και το Κέντρο 
αναφοράς και παροχής συμβουλευτικής και Κέντρο 
θεραπείας τραύματος, είχε ενημερωτικό-απολογι-
στικό χαρακτήρα, καθώς συμπλήρωσαν δύο χρόνια 
λειτουργίας υπό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 
Α. «Σπίτι της Βεργίνας: απολογισμός έργου 

και προοπτική»
Από την Ελισάβετ Καραβασίλη-Διευθύντρια 

στο Σπίτι της Βεργίνας-Κοινωνική Λειτουργό
Η κυρία Καραβασίλη παρουσίασε την πορεία και 

την εξέλιξη του Σπιτιού της Βεργίνας. Κατά την πρώ-
τη περίοδο 2012-15 μπήκαν τα θεμέλια της Δομής: 
ορίστηκαν οι βασικές αρχές και οι κανόνες λειτουρ-
γίας της. Το Σπίτι λειτούργησε εν μέσω προβλημά-
των, που οφείλονταν κυρίως σε υλικοτεχνικές και 
στελεχικές ελλείψεις. Στην περίοδο που ακολούθησε 
(2016-18) μία σειρά από έργα και κανονιστικές ρυθ-
μίσεις διορθωτικού χαρακτήρα, έβαλαν τη Δομή στην 
τροχιά της επιθυμητής οικογενειακής λειτουργίας. Η 
κ. Καραβασίλη φώτισε ιδιαίτερα την πιο προσεκτική 
πλέον στόχευση στη θεραπεία του τραύματος των 
φιλοξενούμενων παιδιών. Η τρίτη περίοδος (2019-
20) χαρακτηρίζεται από την ένταξη του Σπιτιού σε 
πρόγραμμα ΕΣΠΑ, που επιτρέπει τη στελεχική ολο-
κλήρωση, κυρίως με την είσοδο των Παιδαγωγών 
στη ζωή του. Το πρόγραμμα εμπλουτίστηκε με νέες 
δραστηριότητες και εργαστήρια, προσφέροντας νέες 
δυνατότητες στην κατεύθυνση της θεραπείας τραύ-
ματος και της σμίκρυνσης του χρόνου παραμονής 
των παιδιών στο Σπίτι.

Ακολούθως η κ. Καραβασίλη απέδειξε την επίτευ-
ξη των δύσκολων ποιοτικών στόχων του προγράμ-
ματος και παρέθεσε ανάλογα στατιστικά στοιχεία για 
τους ποσοτικούς δείκτες. 

Β. «Παιδαγωγικές αρχές και πρακτική εφαρ-
μογή σε παιδιά  τραύμα: ο ρόλος του Παιδαγω-
γού στο Σπίτι της Βεργίνας»

Από τη Ναταλία Μύτιλη-Παιδαγωγό στο Σπίτι 
της Βεργίνας

Η κυρία Μύτιλη, τόνισε τη σημασία της κοινωνικο-
ποίησης των παιδιών, καθώς και την επιλογή του μο-
ντέλου της αλληλεπίδρασης, που διέπει τη δουλειά 
της. Όρισε τους άμεσους και έμμεσους παιδαγωγι-
κούς στόχους που πρέπει να υπηρετηθούν με χα-
ρακτηριστικότερο αυτόν της ανάκτησης της παιδικής 
ηλικίας. Κατά τη ίδια επιταγή, οι δράσεις εκπαίδευ-
σης-μαθησιακής υποστήριξης υπακούν στην αδήριτη 
αναγκαιότητα να είναι παιδοκεντρική η εκπαίδευση 
και εναλλακτικές οι χρησιμοποιούμενες μέθοδοι. Οι 
δημιουργικές και ψυχαγωγικές δράσεις επιδιώκουν 
την επίτευξη ισορροπίας των στοιχείων της προσω-
πικότητας των παιδιών και υπάγονται στη «θεωρία 
του παιγνιδιού» αντίστοιχα. Ο τελικός σκοπός είναι 
η διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους, σε κλίμα 
αντιϊδρυματικό-οικογενειακό, προσπάθεια δύσκολη 
και επίμοχθη, που χρειάζεται διαρκή ανατροφοδότη-
ση και αξιολόγηση, προκειμένου να μην παρεκκλίνει  
από τον στόχο της.

Γ. «Αντιϊδρυματική λειτουργία: τρόποι και μέ-
θοδοι για ένα δύσκολο πρόβλημα»

Από τον Κώστα Μακρίδη-Παιδαγωγό στο Σπί-
τι της Βεργίνας

Ο κύριος Μακρίδης αναφέρθηκε στις θλιβερές 

συνέπειες της φροντίδας ιδρυματικού χαρακτήρα. 
Προσδιόρισε το πεδίο της δικής του δουλειάς, σε μία 
Δομή που επιδιώκει την αντιϊδρυματική λειτουργία, 
με την ομάδα των παιδιών που έχει στην ευθύνη 
του, της οποίας τα εγγενή προβλήματα καθιστούν 
εξέχουσα την ανταπόκρισή του, μεταξύ άλλων, και 
ως του ανδρικού-πατρικού προτύπου, του τόσο ελ-
λείποντος στις δομές παιδικής προστασίας. Ο κ. Μα-
κρίδης εστίασε στην αξία της άρσης των μαθησιακών 
δυσκολιών των παιδιών του Σπιτιού, επίτευγμα που 
τα εντάσσει στη σχολική ζωή και μέσα από μικρές 
μαθησιακές νίκες τα προσδίδει αυτοεκτίμηση, πρώτο 
βήμα για την επιδιωκόμενη θεραπεία του τραύματός 
τους. 

Δ. «Κέντρο αναφοράς και παροχής συμβου-
λευτικής-ΚΕΘΕΤ: απολογισμός έργου και δρά-
σεων

Από τη Μαρία Πανταζή-Ψυχολόγο στο ΚΑ/ΣΚ/
ΚΕΘΕΤ

Η κ. Πανταζή παρουσίασε τη διαδρομή του Κέ-
ντρου αναφοράς και παροχής συμβουλευτικής, τις υ-
πηρεσίες που παρέχει και τις θετικές μεταβολές τους, 
χάρις και στην ένταξή του σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Το 
ΚΑ/ΣΚ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της παιδικής 
προστασίας, ασχολούμενο α-
πό την πρόληψη έως την τεκ-
μηρίωση της κακοποίησης και 
την υποστήριξη των θυμάτων 
στα δικαστήρια. Το Κέντρο 
θεραπείας τραύματος ως νέα 
Δομή, πρωτοπορεί στην πε-
ριοχή της Κ. Μακεδονίας, με 
τη δικανική συνέντευξη που 
διεξάγει και με την εντατική, 
εξατομικευμένη και μακροχρό-
νια ψυχολογική και ψυχιατρική 
υποστήριξης των θυμάτων. 
Παράλληλα, απευθυνόμενη η 

όλη Δομή στον γενικό πληθυσμό με δράσεις ενη-
μέρωσης, εστιάζει ιδιαίτερα στον σχολικό χώρο και 
από τη φετινή χρονιά θα πραγματοποιήσει δομημένα 
προγράμματα ενημέρωσης των μαθητών στα σχο-
λεία της Κ. Μακεδονίας. Η κ. Πανταζή έκλεισε την 
εισήγησή της με την παράθεση πολύ ενδιαφερόντων 
στατιστικών στοιχείων από τη λειτουργία των δύο 
τομέων της Δομής.

Ε. «Σκιαγράφηση του προβλήματος της παρα-
βατικότητας ανηλίκων στην πόλη της Βέροιας»

Από την Θεοδώρα Νιώπα-Διευθύντρια στο 
ΚΑ/ΣΚ/ΚΕΘΕΤ, Κοινωνική Λειτουργό

Η κ. Νιώπα σκιαγράφησε το πρόβλημα της πα-
ραβατικότητας των ανηλίκων, όπως αυτό προκύπτει 
από τη μακροχρόνια ενασχόλησή της με παραβατικά 
και άλλα άτομα που βρίσκονται μέσα ή σε επαφή με 
θύλακες παραβατικότητας, είτε μέσα στο ΚΑ/ΣΚ είτε 
στο πεδίο. Αναφερόμενη στη μεθοδολογία που ακο-
λουθεί, ανέλυσε τη θεωρία των κοινωνικών δικτύων 
και παρέθεσε τα στοιχεία της μελέτης της πάνω σε 
ένα αρκετά ευρύ δείγμα παραβατικών ατόμων. Η 
μελέτη που παρουσίασε η κ. Νιώπα και αποσκοπεί 
στον συστηματικό και επιστημονικό σχεδιασμό των 
παρεμβάσεων του Οργανισμού σε ατομικό, οικο-

γενειακό και ομαδικό-κοινωνικό επίπεδο, αποτελεί 
μέρος μεγαλύτερης μελέτης που βρίσκεται σε διαρκή 
ροή και σε πιο ολοκληρωμένη φάση θα παρουσια-
στεί στο προσεχές 2ο Διεθνές Συνέδριο της ΠγτΠ, με 
γενικό θέμα την παραβατικότητα των ανηλίκων. 

ΣΤ. «Το τραύμα και η αντιμετώπισή του στο 
Κέντρο θεραπείας τραύματος»

Από την Μαρία Δραμιλαράκη-Επόπτρια Παι-
δοψυχίατρο στον Οργανισμό

Η κυρία Δραμιλαράκη περιέγραψε το χαλεπό 
τοπίο της παιδικής κακομεταχείρισης, δίνοντας τα 
επιδημιολογικά δεδομένα του. Προσδιόρισε τις ιδι-
ότητες του σπιτιού ως καταφυγίου σωματικής και 
συναισθηματικής ασφάλειας, μέσα στο οποίο η αλ-
ληλεπίδραση θετικών περιβαλλοντικών επιρροών και 
η γενετική προδιάθεση θα οδηγούσαν στην ιδανική 
ανάπτυξη του παιδιού. Εκ του αντιθέτου, προσδι-
ορίστηκαν οι σοβαρές και μακροχρόνιες συνέπειες 
στη σωματική και ψυχική υγεία ατόμων που είχαν 
αρνητικές εμπειρίες  σε μικρή ηλικία, καθώς και οι 
κοινωνικές ανάλογες. Στη συνέχεια η κ. Δραμιλα-
ράκη όρισε την ομάδα στόχου του ΚΕΘΕΤ και την 
προέλευση των περιστατικών του και ανέπτυξε την 
εφαρμοζόμενη μέθοδο θεραπείας, που αρχίζει με την 
αξιολόγηση της κατάστασης και την κατάρτιση ενός 
εξατομικευμένου προγράμματος. Η ακολουθούμενη 
προσέγγιση της κ. Δραμιλαράκη είναι η γνωστική-συ-
μπεριφορική ψυχοθεραπεία εστιασμένη στο τραύμα. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Οφείλουμε θερμές ευχαριστίες:
1.Σε όλους τους εργαζόμενους του ΣτΒ και του 

ΚΑ/ΣΚ/ΚΕΘΕΤ για την προσήλωση και την αφοσίω-
σή τους στο έργο.

2.Στους εθελοντές, που τόσα χρόνια προσφέρουν 
ανεκτίμητες υπηρεσίες.

3.Στους χορηγούς αυτού του έργου, με πρώτο και 
καλύτερο τον κύριο Γεράσιμο Καλλιγά.

4. Στους Μεγάλους Δωρητές των Δομών και του 
Οργανισμού με προεξέχον το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρ-
χος, που έχει ανακηρυχθεί Μεγάλος Ευεργέτης της 
ΠγτΠ.

5.Στους συντελεστές της Ημερίδας και ιδιαίτερα 
τον κύριο Λάζαρο Μπίντση, που σήκωσε όλο το 
βάρος του τεχνικού μέρους, τον Διευθυντή κ. Βαλά-
ντη Καραγιάννη και τον Υπεύθυνο Επικοινωνίας κ. 
Κοσμά Παπαχρήστου, για τις άοκνες προσπάθειές 
τους.

6. Στον κύριο Σπύρο Κουζέλη, που ανέλαβε τη 
μετάδοση στη νοηματική.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
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Θερινό σινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη 
διασκέδαση.

--> απολύμανση πριν κάθε προβολή,
--> μεγάλες αποστάσεις
--> αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και έξοδο
--> Φρέσκος αέρας
SCOOBY DOO! (ΜΕΤΑΓΛ)
Προβολές:    Παρασκευή 25/9, Σάββατο 26/9 

και Κυριακή 27/9 στις 19.30
(στην Θερινή αίθουσα) 
(σε περίπτωση κακοκαιρίας η προβολή θα 

γίνει στην Αίθουσα 1)

Σκηνοθεσία: ΤΟΝΙ ΣΕΡΒΟΝ
Σενάριο: ΚΕΛΙ ΦΡΙΜΟΝ ΚΡΕΓΚ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΑΝΟΣ, ΣΤΑΥ-
ΡΟΣ ΣΙΟΥΛΗΣ, ΥΡΩ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΛΕΡΤΑ

Οι Ζωές που δεν Έζησα    (Χαβιέ Μπαρδέμ, Ελ Φά-
νινγκ, Σάλμα Χάγιεκ)

The Roads Not Taken

Σκηνοθεσία & Σενάριο:  Σάλι Πότερ 

Ηθοποιοί :  Χαβιέ Μπαρδέμ, Ελ Φάνινγκ, Σάλμα Χά-
γιεκ, Λόρα Λίνεϊ, Μπράνκα Κάτιτς 

Προβολές :    Πέμπτη 24/9 – Δευτέρα 28/9 – Τρίτη 
29/9 – Τετάρτη 30/9  στις 20.30

Παρασκευή 25/9 – Σάββατο 26/9 – Κυριακή 27/9 
στις 21.15

(στην Θερινή αίθουσα) 
(σε περίπτωση κακοκαιρίας η προβολή θα γίνει 

στην Αίθουσα 1)

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το 
πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρα-
κάτω σύνδεσμο: 

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     24/9/20 - 30/9/20

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΦΙΛΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ  
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

  Το Δ.Σ. του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ημαθίας, συγκαλεί τα  μέλη σε έκτακτη Γενική Συ-
νέλευση που θα γίνει τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 20.00 ΄μ.μ. 
στα γραφεία του Συλλόγου, Ανοίξεως 120 στη Βέροια.

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
2. Εγκριση ή μη του Προϋπολογισμού έτους 2021.
3. Ενημερωτικά θέματα
 Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 

19/10/2020, την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο και με την ίδια ημερήσια διάταξη.
 Για το Δ.Σ.

          Ο Πρόεδρος                 Η Γεν. Γραμματέας
  Γιώργος  Σαλιάγκας               Μαρία Ντέντου

Από την Πρωτοβουλία για το Παιδί
Ολοκληρώθηκε η διαδικτυακή ημερίδα για την πρόληψη 

και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη στη νέα εποχή



Aλ. Τσίπρας για Μενδώνη: «Εδώ και 14 μήνες η υπουργός του κ. Μητσοτάκη 
βλάπτει ανεπανόρθωτα τον Πολιτισμό στη χώρα μας»

«Πρώτη φορά υπουργός Πολιτισμού έχει καταφέρει να εξοργίσει πολλαπλώς όλους όσους οφείλει να στηρίζει, αδιαφορώντας για την επιβίωση του Πολιτισμού 
και των ανθρώπων του. Το κατάφερε η κυρία Μενδώνη», υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του στα κοι-
νωνικά δίκτυα.

   «Πρώτη φορά υπουργός Πολιτισμού απαξιώνει με αλαζονεία μεγάλους δημιουργούς, φτάνο-
ντας μάλιστα στο σημείο να στιγματίσει από το βήμα της Βουλής το σύνολο των καλλιτεχνών, δη-
λώνοντας ότι «κινούνται στον χώρο της μαύρης οικονομίας», δηλαδή ότι πληρώνονται με «μαύρα». 
Το κατάφερε η κυρία Μενδώνη», αναφέρει και συνεχίζει:

   «Αλλά και πρώτη φορά υπουργός Πολιτισμού πρωτοστατεί σε εγκλήματα κατά της πολιτιστι-
κής κληρονομιάς, όπως η καταστροφή των αρχαίων του σταθμού Βενιζέλου του μετρό Θεσσαλο-
νίκης, ενός από τα σημαντικότερα μνημεία που έχουν αποκαλυφθεί στη χώρα μας τα τελευταία 
χρόνια, διαστρεβλώνοντας την πραγματικότητα προκειμένου να υπηρετήσει συμφέροντα και ιδεο-
ληψίες. Το έχει καταφέρει και αυτό η κυρία Μενδώνη».

   Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατηγορεί, επίσης, τον πρωθυπουργό ότι «βλέπει εδώ και 14 μήνες την υπουργό του να βλάπτει ανεπανόρθωτα τον Πολιτι-
σμό στη χώρα μας», υποστηρίζοντας ότι «στο βαθμό που ο ίδιος επιμένει να τη στηρίζει, έχει αποκλειστικά και προσωπικά την ευθύνη και για το καταστροφι-
κό της έργο και για την ανεπάρκεια και για την προσβλητική της συμπεριφορά».
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EYXAΡΙΣΤΗΡΙΟ
Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τον 

κ. Νεκτάριο Τσιάμη, Α΄ Επιμελητή της Ορθο-
πεδικής Κλινικής του Νοσοκομείου Νάουσας, το 
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την φρο-
ντίδα και συμπαράσταση κατά τη διάρκεια της νο-
σηλείας μου και τους εύχομαι υγεία προσωπική 
και οικογενειακή.

Καλαϊτζίδου Ευθαλία

Εκ νέου δυνατότητα επιλογής 
ύψους ασφαλιστικής 

εισφοράς για τους υπόλοιπους 
μήνες του 2020, 

λόγω κορωνοϊού», ζητά 
ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης

Την εκ νέου δυνατότητα επιλογής ασφα-
λιστικής κατηγορίας σε συνθήκες πανδημίας 
για τους υπόλοιπους μήνες του 2020 αλλά 
και τη δυνατότητα ένταξης στην χαμηλότατη 
ειδική κατηγορία έστω και για τους υπόλοι-
πους μήνες του έτους όσων νέων ελεύθερων 
επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων δεν 
πρόλαβαν λόγω των έκτακτων περιορισμών 
που προέκυψαν εξ αιτίας της πανδημίας να 
ενταχθούν έγκαιρα σε αυτή, ζητάει ο Λάζαρος 
Τσαβδαρίδης.

Με σχετική Ερώτηση που κατέθεσε στη 
Βουλή προς τον αρμόδιο Υπουργό Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων ο κ. Τσαβδαρίδης 
τονίζει ότι παρά τα ορθά μέχρι σήμερα μέ-
τρα της Κυβέρνησης, που σχετίζονται με την 
παροχή εκπτώσεως 25% ή/και την αναστολή 
πληρωμής των ασφαλιστικών υποχρεώσεων, 
θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο να αναληφθούν 
ταχύτατα οι ανωτέρω πρωτοβουλίες. Καθώς, 
όπως επισημαίνει, ο σημαντικός περιορισμός 
των εισοδημάτων των ελεύθερων επαγγελμα-
τιών και των αυτοαπασχολούμενων τούς θέτει 
σε μία νέα πραγματικότητα που ήταν αδύνατον 

να προβλεφθεί τις αρχές της πανδημίας, χωρίς μάλιστα ακόμη να υπάρχει και σαφές χρονοδιά-
γραμμά λήξης της και αναστροφής του οικονομικού κλίματος. 

Με κοινοβουλευτική ερώτηση προς τα συναρμόδια Υ-
πουργεία ζητά ο Τάσος Μπαρτζώκας τη θέσπιση ανώτατης 
τιμής στο τεστ κορωνοϊού (ανίχνευσης και αντισωμάτων), 
η οποία θα προσομοιάζει σε αυτή που τα προμηθεύεται ο 
ΕΟΔΥ, προκειμένου οι πολίτες να μην ασφυκτιούν οικονο-
μικά όταν εξετάζονται σε ιδιωτικά ιατρεία.

Συγκεκριμένα, εν όψει του 2ου κύματος της πανδημίας, 
κρίνεται επιτακτικός ο αυξανόμενος έλεγχος στους πολίτες, 
ώστε να αποφευχθεί  η εξάπλωση του ιού στην κοινότητα. 
Ιδιαίτερα μετά το πλήρες άνοιγμα της οικονομίας και κα-
θώς τα σχολεία έχουν ανοίξει. 

Όπως σημειώνει ο Τάσος Μπαρτζώκας, οι αυξανόμενοι 
δειγματοληπτικοί έλεγχοι που πραγματοποιεί ο ΕΟΔΥ δεν 
επαρκούν. Πολλοί πολίτες, ιδίως όσοι μετακινούνται για 
επαγγελματικούς λόγους αλλά και εν όψει της αύξησης 
των εποχικών ιών, όπως της κοινής γρίπης, επιθυμούν 
να εξεταστούν σε ιδιωτικά κέντρα, ώστε να διασφαλίσουν 
το άμεσο οικογενειακό, επαγγελματικό και κοινωνικό τους 
περιβάλλον.

Μάλιστα, πολλοί γονείς είναι δεδομένο ότι στο άμεσο 
μέλλον θα χρειαστεί να εξετάσουν τα παιδιά που φοιτούν 
στα σχολεία της χώρας, καθώς τα πρωτόκολλα που ι-
σχύουν ορίζουν ότι στην περίπτωση που παιδί εμφανίζει 
συμπτώματα λοίμωξης, παραπέμπεται υποχρεωτικά σε 
παιδίατρο, ο οποίος θα γνωματεύσει,  σχετικά με την πα-
ραπομπή του για έλεγχο διάγνωσης κορωνοϊού. 

Ο Τάσος Μπαρτζώκας αναφέρει ότι στα δημόσια νοσο-
κομεία που προσφέρουν την εξέταση δωρεάν επικρατούν 
πολλές φορές συνθήκες αδιαχώρητου, με αποτέλεσμα 
οι πολίτες να μην εξυπηρετούνται σωστά. Αντίστοιχα, οι 
τιμές που ισχύουν στα ιδιωτικά κέντρα κυμαίνονται από 80 
έως και 250 ευρώ, σημαντική οικονομική επιβάρυνση για 

οποιοδήποτε νοικοκυριό.
Λαμβάνοντας υπόψιν ότι πολλοί νοσούντες είναι α-

συμπτωματικοί και υπό το πρίσμα του αυξημένου επι-
δημιολογικού φορτίου ανά περιοχές, μεταξύ αυτών και 
η Ημαθία, ο Τάσος Μπαρτζώκας θεωρεί ότι το καλύτερο 
προληπτικό μέτρο είναι η έγκαιρη διάγνωση. Ωστόσο, υπό 
τα ισχύοντα τιμολογιακά δεδομένα, η πραγματοποίηση 
τεστ σε ιδιωτικά εργαστήρια είναι αδύνατη για πολλούς 
πολίτες. Η θέσπιση ανώτατης τιμής στα τεστ, η οποία θα 
είναι σημαντικά χαμηλότερη από αυτή που ισχύει σήμερα 
στα ιδιωτικά κέντρα, θα ήταν αμοιβαία επωφελής για τη 
δημόσια υγεία και για τα νοικοκυριά.

Τη θέσπιση ανώτατης τιμής 
στο τεστ κορωνοϊού ζητά 

ο Τάσος Μπαρτζώκας
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Ανακοίνωση

Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Γηροκομείου 
Βέροιας προς τους συμπολίτες μας, σας γνωστοποιούμε ότι 
όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα περίθαλψης των οικείων υπε-
ρηλίκων τους και θέλουν να απουσιάσουν , η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙ-
ΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``,  αναλαμβάνει να φιλοξενήσει 
και να περιθάλψει  αυτούς τους ανθρώπους για όσο χρονικό 
διάστημα χρειάζονται. 

Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο Ωδείο 
και τη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής 

της Ιεράς Μητροπόλεως 
Από το Ωδείο και τη 

Σχολή Βυζαντινής Μουσι-
κής της Ιεράς Μητροπόλε-
ως Βεροίας, Ναούσης & 
Καμπανίας ανακοινώνεται 
ότι από την Δευτέρα 7 Σε-
πτεμβρίου 2020 άρχισαν 
οι εγγραφές σε όλα τα τμή-
ματα στην Βέροια & Νά-
ουσα.

Οι εγγραφές θα πραγ-
ματοποιούνται καθημερινά 
από Δευτέρα μέχρι Παρα-
σκευή τις απογευματινές 
ώρες από τις 5.30 έως τις 
8.30 μ.μ. 

Στο Ωδείο & στη Σχολή 
Βυζαντινής Μουσικής λει-
τουργούν τα εξής:

-ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ

-ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΩΔΙΑΣ 
- ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ - ΟΡΘΟ-
ΦΩΝΙΑΣ 

-ΣΧΟΛΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ:  Αρµονία, 
Αντίστιξη, Φούγκα.

-ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ: Πιάνο, Κιθά-
ρα, Βιολί, Βιολοντσέλο, Σαξόφωνο, Φλογέρα, Τροµπέτα, Ντραμς.

-ΣΧΟΛΗ ΛΑΪΚΩΝ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ: Τραγούδι, Πιάνο, Κιθάρα, 
Μπουζούκι, Αρµόνιο, Κλαρίνο, Ούτι, Κανονάκι, Κρουστά, Ποντιακή Λύρα.

-ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ (Βέροια)
-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
-ΧΟΡΩΔΙΕΣ: ΠΑΙΔΙΚΗ - ΝΕΑΝΙΚΗ - ΕΝΗΛΙΚΩΝ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ 
-ΣΧΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ (Νάουσα)
-ΣΧΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ - ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (Νάουσα)
-ΣΧΟΛΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ (Νάουσα)
-ΤΜΗΜΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Νάου-

σα)
 Περισσότερες πληροφορίες στο www.odeio-imv.gr, στα τηλέφωνα:
 α) 2332022572 για τη Νάουσα και β) 2331060784 για την Βέροια.  
Email: odeio.mitropolis@gmail.com.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΕΛΕΣΗ 
ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ

Ανακοινώνεται ότι από την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, αρχίζει η καθημερι-
νή τέλεσις του Μικρού Αποδείπνου κάθε βράδυ στις 8 μ.μ.

Από Κυριακή έως Παρασκευή στον Ιερό Ναό Αγίων Νικολάου και Φανου-
ρίου και κάθε Σάββατο στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης.

«Επισκοπικός λόγος» 
Ομιλία του  Μητροπολίτη 
Παντελεήμονα με θέμα: 

«Οι 7 λόγοι της Παναγίας»

Την Κυριακή 27 Σε-
πτεμβρίου στις 11:30 π.μ. 
στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου Ναούσης ο 
Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης μας κ. Παντελεή-
μων, θα πραγματοποιήσει 
την πρώτη ομιλία για φέ-
τος στο πλαίσιο της σει-
ράς ομιλών «Επισκοπικός 
λόγος».

Ο Σεβασμιώτατος θα 
αναπτύξει το θέμα: «Οι 7 
λόγοι της Παναγίας», ενώ 
θεομητορικούς ύμνους θα 
αποδώσει ο βυζαντινός 
χορός του Ιερού Ναού.

Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Ξεκινά διαδικτυακά 
το πρόγραμμα 
εκπαίδευσης-
επιμόρφωσης 

υποψηφίων αναδόχων 
και θετών γονέων 

Από το Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας της Διεύθυνσης 
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Μητροπο-
λιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι ξεκινά 
το πρόγραμμα εκπαίδευσης-επιμόρφωσης σε ομάδες 
υποψηφίων θετών και υποψήφιων αναδόχων γονέων, οι 
οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το στάδιο της κοινω-
νικής έρευνας.

Το σχετικό επιμορφωτικό πρόγραμμα, διάρκειας 30 ω-
ρών, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω τηλεδιάσκε-
ψης κατά το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου – Νοεμβρίου 
2020. 

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ακολουθεί η 
εγγραφή των συμμετεχόντων στο Εθνικό Μητρώο Υποψη-
φίων Θετών και Υποψηφίων Αναδόχων Γονέων. 

Προσφορά φαρμάκων 
στο Κοινωνικό 

Φαρμακείο της Νάουσας

Με πόση χαρά… πήγαμε φάρμακα που συγκεντρώσα-
με για αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας στο Κοινωνικό 
Φαρμακείο της Νάουσας που βρίσκεται στο κτίριο Λόγ-
γο-Τουρπάλη (τηλ. 23320 29915) όπου η κοινωνική λει-
τουργός Ελένη Καλαϊτζίδου μας ενημέρωσε για τον τρόπο 
λειτουργίας του!

Τι  πιο μεγάλη και ανέξοδη προσφορά για τον καθένα 
μας, φάρμακα καλά συντηρημένα που δεν μας χρειάζονται 
να τα πάμε στο Κοινωνικό Φαρμακείο της Νάουσας που 
δίνει δωρεάν φάρμακα σε δημότες μας, οι οποίοι  λόγω 
κοινωνικο-οικονομικών συνθηκών  δεν έχουν πρόσβαση 
σε αυτά!!!

Τα παιδιά από το Υφάδι 
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Την παράταση 
ισχύος του νόμου 

 περί δήλωσης 
αδήλωτων 

τετραγωνικών στους 
Δήμους, ζητούν
 οι μηχανικοί 

του ΤΕΕ Ημαθίας
Με επιστολή της προς τον Υπουργό Εσωτερικών, η Ν.Ε. Ημαθίας του ΤΕΕ/

ΤΚΜ (ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ  - Ν.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ), ζητά την παρά-
ταση ισχύος του νόμου  περί δήλωσης αδήλωτων τετραγωνικών στους Δήμους. 
Στην επιστολή αναφέρονται τα εξής:

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ
Όπως καλά γνωρίζετε, η προθεσμία υπαγωγής των αυθαίρετων κατασκευών 

και υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους. 
Μέχρι σήμερα έχουν υπαχθεί πάνω από 1.500.000 δηλώσεις, ενώ τις τελευταίες 
ημέρες καταχωρούνται πάνω από 6000 δηλώσεις ημερησίως. Ωστόσο, αντικει-
μενικές δυσκολίες καθιστούν την λήξη ισχύος του νόμου 4495/2017 ανέφικτη. 

Είναι προφανές, ότι οι μηχανικοί οι οποίοι, βρισκόμενοι σε διαρκή κρίση εδώ 
και δέκα και πλέον χρόνια, αναζητούν κάθε ευκαιρία να εργαστούν, δεν καθυ-
στερούν, ούτε εφησυχάζουν. Αντιθέτως, προσπαθούν καθημερινά να ασκήσουν 
το επάγγελμά τους και να εξυπηρετήσουν τους πολίτες, αντιμετωπίζοντας μια 
σειρά αντικειμενικών δυσκολιών, που άλλοτε οφείλονται σε διαχρονικές γραφει-
οκρατικές παθογένειες, άλλοτε σε τεχνικά προβλήματα που προκύπτουν στον 
μηχανισμό διεκπεραίωσης των υποθέσεων, που χειρίζονται. Το έντονο ενδιαφέ-
ρον των πολιτών για υπαγωγή στον νόμο και κατά συνέπεια  ο μεγάλος όγκος 
δεδομένων, έχει καταστήσει την λειτουργία της πλατφόρμας του ΤΕΕ προβλη-
ματική, καθώς δεν ανταποκρίνεται. Οπότε, αυτή η απλή αίτηση που ισχυρίζεστε 
ότι χρειάζεται να γίνει από έναν μηχανικό, για την τακτοποίηση ενός αυθαιρέτου, 
δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί ούτε καν αυτή καθεαυτή. Ο συνδυασμός 
δε με την δήλωση των τετραγωνικών στους ΟΤΑ καθιστά την διαδικασία εξαι-
ρετικά ψυχοφθόρα, τόσο για τους πολίτες όσο και για του μηχανικούς όλης της 
χώρας.

Δεν θα ήταν περιττό να εξηγήσουμε την διαδικασία υπολογισμού αυθαίρετων 
κτισμάτων από τους μηχανικούς, καθώς περιλαμβάνει:

• αυτοψία στο εκάστοτε ακίνητο και επιμέτρηση
• αναζήτηση νομιμοποιητικών εγγράφων
• αναζήτηση οικοδομικών αδειών και σχεδίων στα αρχεία των  Υ.ΔΟΜ.
• σχεδιασμός υφιστάμενης κατάστασης (στο γραφείο)
• υπολογισμός διαφορών, κατηγοριοποίηση αυτών και υπολογισμός προστίμων  
Οι λόγοι, λοιπόν, για τους οποίους θα πρέπει να επανεξετάσετε την παράτα-

ση της ισχύος του Ν. 4495/2017, σε όλες του τις κατηγορίες, αλλά και την, χωρίς 
επιπλέον επιβάρυνση των ιδιοκτητών, δήλωση των σωστών τ.μ. στους Δήμους, 
είναι οι παρακάτω: 

• Λόγω επιδημίας υπολειτουργούν όλες οι Υπηρεσίες στις οποίες θα πρέπει 
να απευθυνθεί κάποιος για να προχωρήσει στην υποβολή της υπαγωγής.

• Οι γραμματείες των Υπηρεσιών Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) αδυνατούν να εξυπηρε-
τήσουν λόγω αυξημένης ζήτησης αντιγράφων (σχεδίων κλπ), με αποτέλεσμα να 
υπάρχει μεγάλη αναμονή που σε κάποιες περιπτώσεις φτάνει και τον ένα μήνα. 
Αυτό έχει ως συνέπεια να είναι αδύνατη η υπαγωγή στο Νόμο  και η καταχώρη-
ση των αρχείων δηλώσεων προηγούμενων Νόμων.

• Επιπλέον οι επιτροπές των αυθαίρετων κατασκευών δεν έχουν συσταθεί, 
το δε Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής εκτός των δικών του αρμοδιοτήτων έχει επιφορ-
τιστεί και με τις αρμοδιότητες της επιτροπής των αυθαιρέτων και αδυνατεί να  
ανταπεξέλθει λόγω μεγάλου όγκου υποθέσεων.

• Επισημαίνεται ότι οι πολίτες αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλή-
ματα και στην πλατφόρμα δήλωσης τετραγωνικών στους Δήμους 
λόγω υπολειτουργίας των υπηρεσιών του Τ.Ε.Ε., με αποτέλεσμα 
να χάσουν την προθεσμία για τη διόρθωση τετραγωνικών άνευ 
προστίμων.

• Ο δασικός χαρακτήρας ή μη της έκτασης που βρίσκεται το 
ακίνητο, ώστε να είναι σαφές αν μπορεί να ενταχθεί ή όχι, στις 
ρυθμίσεις αυθαιρέτων.

Πλέον όλων αυτών, ο φόρτος εργασίας των μηχανικών για 
τη σύννομη περαίωση των εκατομμυρίων δηλώσεων που έχουν 
υποβληθεί και των οποίων η προθεσμία ολοκλήρωσης πλησιάζει 
στο ίδιο χρονικό διάστημα με την ηλεκτρονική υποβολή όλων των 
αρχείων των προηγούμενων νόμων τακτοποίησης αυθαιρέτων, 
καθιστά σε πολλές περιπτώσεις αδύνατη την ταυτόχρονη εξυπη-
ρέτηση όλων των ενδιαφερόμενων πολιτών.

Κύριε Υπουργέ,
Για όλους τους παραπάνω λόγους και έπειτα από πολλά αιτή-

ματα συναδέλφων μηχανικών, σας παρακαλούμε, να υιοθετήσετε 
την πρόταση του Τ.Ε.Ε. Ν.Ε. Ημαθίας καθώς και του Τ.Ε.Ε. και να 
παρατείνεται τον χρόνο ισχύος του Ν. 4495/2017 μέχρι την ενερ-
γοποίηση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας κτιρίων, καθώς η Πολιτεία 
θα πρέπει να τοποθετηθεί θεσμικά, εξετάζοντας προσεκτικά τους 
αντικειμενικούς λόγους παράτασης της εν εξελίξει διαδικασίας 
τακτοποίησης αυθαιρέτων και παράλληλα με τη χορήγηση της 
παράτασης, να μεριμνήσει, ώστε να  επιλυθούν τα αντικειμενικά 
προβλήματα, στο βαθμό που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της.

Για τη  Ν.Ε Ημαθίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ
Ο πρόεδρος

Παλουκίδης Α. Κωνσταντίνος

 Στο πλαίσιο των 
επαφών της για την α-
ντιμετώπιση της πανδη-
μίας, η βουλευτής του 
ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτι-
κή Συμμαχία Ημαθίας, 
Φρόσω Καρασαρλίδου, 
επισκέφθηκε τη Δευτέρα 
το Κέντρο Υγείας Βέροι-
ας και συναντήθηκε δια-
δοχικά με την υπεύθυνη 
Επιστημονικής Λειτουρ-
γίας κ. Μαρία Χατζή, την 
προϊσταμένη του Νοση-
λευτικού Προσωπικού 
κ. Διαμάντω Καρανικο-
πούλου, αντιπροσωπεία 
του συλλόγου εργαζο-
μένων, καθώς και τον 
επόπτη 8ης ΤΟΜΥ και 
συντονιστή των ΚΟΜΥ 
Ημαθίας κ. Πρόδρομο 
Δημητριάδη.

Η βουλευτής συζήτησε με την κα Χατζή για τις 
ανάγκες του Κ.Υ. σε υλικό (μάσκες, στολές, αντι-
σηπτικά κτλ) και σε υγειονομικό προσωπικό, όπως 
και για την ετοιμότητα του Κ.Υ. όσον αφορά την 
αντιμετώπιση της πανδημίας. Κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης η κα Χατζή διαβεβαίωσε πως στο Κ.Υ. 
υπάρχει επάρκεια υλικού και ανθρώπινου δυναμικού 
και πως το Κ.Υ. είναι σε θέση να ανταπεξέλθει στα 
καθήκοντά του. 

Οι εκπρόσωποι του συλλόγου εργαζομένων ε-
ξέφρασαν τα αιτήματα για τις πάγιες ανάγκες του 
συλλόγου όσον αφορά στις προσλήψεις μόνιμου 
προσωπικού, την αξιολόγηση, τη διασφάλιση των 
μέτρων υγιεινής και προστασίας όλων των εργαζο-
μένων και την παροχή του επιδόματος ανθυγιεινής 
εργασίας στο σύνολο των επισκεπτών υγείας. Ε-
πίσης τόνισαν την έλλειψη οργανογράμματος στη 
λειτουργία των Κ.Υ. μέχρι και σήμερα, πράγμα που 
αποτελεί ένα από τα κύρια αιτήματα του συλλόγου.

  Ο κ. Δημητριάδης εξήγησε τη λειτουργία και τη 
δράση της ΚΟΜΥ, η οποία λειτουργεί λαμβάνοντας 
οδηγίες και κατευθύνσεις από τον ΕΟΔΥ.

  Μετά τις συναντήσεις, η κα Καρασαρλίδου δή-
λωσε:   «Το Δημόσιο Σύστημα Υγείας δεν θωρακί-
στηκε από την κυβέρνηση εν όψει πανδημίας με σω-
στό σχεδιασμό και χρηματοδότηση. Χρειάζεται σχέ-
διο έκτακτης ανάγκης το οποίο εκτός των άλλων θα 
περιλαμβάνει σημαντική ενίσχυση της ΠΦΥ (Πρω-
τοβάθμια Φροντίδα Υγείας) ώστε να αποσυμφορη-
θούν τα νοσοκομεία από περιστατικά Covid που δεν 
χρειάζονται νοσοκομειακή υποστήριξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ 
έχει προτείνει γι’ αυτό την ανάθεση της διαχείρισης 
περιστατικών Covid και στα Κ.Υ. και στις ΤΟΜΥ (με 
κατάλληλη οργάνωση/επάνδρωση) ώστε το δημόσιο 
σύστημα υγείας να μπορέσει να αντεπεξέλθει αποτε-
λεσματικότερα στις ανάγκες της πανδημίας».

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ACS courier: Δωρεάν οι 
ταχυμεταφορές δεμάτων 
από την Ημαθία στους 

πληγέντες της Καρδίτσας
Λόγω των δραματικών κα-

ταστάσεων που βιώνουν οι 
κάτοικοι της Καρδίτσας, απο-
φασίσαμε πρώτα από όλα ως 
άνθρωποι με ευαισθησία να 
μαζέψουμε τα απολύτως απα-
ραίτητα προκειμένου να βοη-
θήσουμε στον βαθμό που μπο-
ρούμε τους ανθρώπους που 
μας έχουν ανάγκη.

Έτσι λοιπόν πήραμε την 
πρωτοβουλία μέσα από την δυ-
νατότητα που μας δίνεται από 
την δουλεία μας, ταχυμεταφο-
ρές δεμάτων, να παροτρύνουμε 
όλους όσους θέλουν από τον 
Νομό Ημαθίας, να συνεισφέ-
ρουν στο έργο μας αυτό χωρίς 
βέβαια να επιβαρυνθούν με τα 
έξοδα μεταφοράς καθώς αυτά τα αναλαμβάνουμε εμείς ως ACS courier 
Νομού Ημαθίας.

Θα σταλούν αγαθά πρώτης ανάγκης όπως:
Νερά 
Μακαρόνια και όσπρια
Γάλα εβαπορέ, κονσέρβες, δημηριακά 
Λάδι,καφές πελτέδες και τέλος κλινοσκεπάσματα και πετσέτες. 
Τα καταστήματα τα οποια παραλαμβάνουν είναι τα καταστήματα 
ACS Αλεξάνδρειας Βετσοπούλου 113 2333028050
ACS Βέροιας Θεσσαλονίκης 50 2331075400 και 
ACS Ναουσας Βύρωνος και Καμπίτη 2332052244 
από τις 8:00π.μ εώς και τις 20:00μμ μέχρι και την Δευτέρα 28.9.2020.
Όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε αυτούς που τώρα μας χρειάζο-

νται πιο πολύ από ποτέ.
Έλενα Τσιάρτα 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Ευχαριστήρια 
επιστολή του Π.Α.Σ.Ε.Ν.

Το Δ.Σ. του Πανελληνίου Συλλόγου Εκπαιδευτικών Νοση-
λευτικής (ΠΑΣΕΝ) του Υπουργείου Υγείας και τα μέλη του Συλ-
λόγου, μετά από ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
στις 18/09/2020, ευχαριστούμε θερμά τον βουλευτή Ημαθίας 
της Ν.Δ. κύριο Τσαβδαρίδη Λάζαρο για την καταλυτική του 
παρέμβαση προκειμένου να παραμείνει σε πλήρη λειτουργία 
το Δ.Ι.Ε.Κ. Βοηθών Νοσηλευτών του Γ.Ν. της Βέροιας ήδη από 
το χειμερινό εξάμηνο.

Μετά την αίσια έκβαση του ζητήματος και έπειτα από τη 
σχετική απόφαση του Υπουργείου Υγείας που δόθηκε στον 
κύριο Τσαβδαρίδη, νιώθουμε δικαίωση και για τις δικές μας 
προσπάθειες προκειμένου οι σχολές μας να συνεχίζουν να 
προσφέρουν υψηλού επιπέδου επαγγελματική εξειδίκευση στο 
χώρο της υγείας.

Η Πρόεδρος
Πιτσιάβα Ευλαμπία

Η Γραμματέας
Κρόμπα Κωνσταντίνα

Φρόσω Καρασαρλίδου στο Κέντρο 
Υγείας Βέροιας: Να ενισχυθεί άμεσα 

η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
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CMYK

Μετά την απολύμανση, οι ποδο-
σφαιριστές επέστρεψαν στις 
προπονήσεις την Τετάρτη 

το απόγευμα και για προληπτικούς 
λόγους θα υποβληθούν εκ νέου σε 

τεστ για τον κορονοϊό σήμερα Παρα-
σκευή.
ΤοφιλικόμετηΝίκηΒόλουματαιώθηκε.Οιφιλο-

ξενούμενοιδενθέλησανναπαίξουνμετάτοκρούσμα
κορονοϊούσεποδοσφαιριστήτηςΒέροιας.ΗΒέροια
αναζητάνέοαντίπαλογιαφιλικό.

ΣΑΒΒΑΤΟ3.10.2020ΩΡΑ15.30
1.-ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΛΕΥΚΑΔΙΑΓηπ.Πλα-

τανου
2.-ΑΣΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ-ΠΑΟΚΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ Γηπ.

Τριποταμου
3.-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ-ΑΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ

Γηπ.Επισκοπης
4.-ΑΕΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ-ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ Γηπ.Α-

ραχου
5.-ΔΟΞΑΑΣΩΜΑΤΩΝ-ΑΕ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ Γηπ.

Ασωματων
6.-ΑΡΗΣΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑ-

ΡΑΣΓηπ.Παλαιοχωριου
7.-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΛΟΥΤΡΟΥ-ΠΑΟΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ

Γηπ.Λουτρου
8.-ΓΑΣΚΟΠΑΝΟΣ-ΠΑΟΚΟΥΛΟΥΡΑΣΓηπ.Κο-

πανου
9.-ΑΠΟΛΛΩΝΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ-ΑΕΣΧΟΙΝΑγηπ.

Λυκογιαννης
10.-ΕΘΝΙΚΟΣ ΡΑΧΗΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣΔΙΑΒΑ-

ΤΟΥΓηπ.Ραχιας

ΚΥΡΙΑΚΗ4.10.2020ΩΡΑ15.30
1.-ΦΙΛΙΠΠΟΣΜΕΛΙΚΗΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΑΓ.ΓΕΩΡ-

ΓΙΟΥΓηπ.Νεοκαστρου
2.-Μ.ΑΛΕΞ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΑΧΘΟΣ ΑΡΟΥΡΗΣ

Γηπ.Μεσης
3.-ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ-ΑΕ ΚΑΨΟΧΩΡΑΣ

Γη.Τριλοφου
4.-ΑΕΚΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ-Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ

Γηπ.Καμποχωριου
5.-ΑΕΠΟΝΤΙΩΝΒΕΡΟΙΑΣ-ΑΤΛΑΣΖΕΡΒΟΧΩ-

ΡΙΟΥΓηπ.Ραχιας
6.-ΔΟΞΑ ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ-ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ

Γηπ.Βρυσακιου
7.-ΔΟΞΑ ΚΥΨΕΛΗΣ-ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Γηπ.Κυψελης
8.-ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ-ΘΥΕΛΛΑΣΤΑΥΡΟΥ Γηπ.

Αγκαθιας
9.-ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Γηπ.ΔΑΚΝαουσας

Επέστρεψανστιςπροπονήσεις
οιπαίκτεςτηςΒέροιας

ΕΠΣΗμαθίας

Η κλήρωση και το πρόγραμμα
της Α΄ φάσης του κυπέλλου

Αναλυτικά τοπρόγραμμα του νέουπρωταθλή-
ματοςτηςΣούπερΛιγκ22020-2021πουθαξεκι-
νήσειστις24Οκτωβρίου2020.

1ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ12η
ΚαραϊσκάκηςΆρτας-Λεβαδειακός
ΟΦΙεράπετρας-Διαγόρας
Χανιά-ΔόξαΔράμας
Παναχαϊκή-Τρίκαλα
Εργοτέλης-Ιωνικός
ΑπόλλωνΛάρισας-ΞάνθηΑΝΑΒΟΛΗ

2ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ13η
ΟΦΙεράπετρας-ΚαραϊσκάκηςΆρτας
Λεβαδειακός-Χανιά
Διαγόρας-Παναχαϊκή
ΔόξαΔράμας-Εργοτέλης
Τρίκαλα-ΑπόλλωνΛάρισας
Ξάνθη-ΙωνικόςΑΝΑΒΟΛΗ

3ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ14η
ΚαραϊσκάκηςΆρτας-Χανιά
Παναχαϊκή-ΟΦΙεράπετρας
Εργοτέλης-Λεβαδειακός
ΑπόλλωνΛάρισας-Διαγόρας
Ξάνθη-ΔόξαΔράμας
Ιωνικός-Τρίκαλα

4ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ15η
Παναχαϊκή-ΚαραϊσκάκηςΆρτας
Χανιά-Εργοτέλης
ΟΦΙεράπετρας-ΑπόλλωνΛάρισας
Λεβαδειακός-Ξάνθη
Διαγόρας-Ιωνικός
Τρίκαλα-ΔόξαΔράμας

5ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ16η
ΚαραϊσκάκηςΆρτας-Εργοτέλης
ΑπόλλωνΛάρισας-Παναχαϊκή
Ξάνθη-Χανιά
Ιωνικός-ΟΦΙεράπετρας
Τρίκαλα-Λεβαδειακός
ΔόξαΔράμας-Διαγόρας

6ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ17η
ΑπόλλωνΛάρισας-ΚαραϊσκάκηςΆρτας
Εργοτέλης-Ξάνθη
Παναχαϊκή-Ιωνικός
Χανιά-Τρίκαλα
ΟΦΙεράπετρας-ΔόξαΔράμας
Λεβαδειακός-Διαγόρας

7ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ18η
ΚαραϊσκάκηςΆρτας-Ξάνθη
Ιωνικός-ΑπόλλωνΛάρισας
Τρίκαλα-Εργοτέλης
ΔόξαΔράμας-Παναχαϊκή

Διαγόρας-Χανιά
Λεβαδειακός-ΟΦΙεράπετρας

8ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ19η
Ιωνικός-ΚαραϊσκάκηςΆρτας
Ξάνθη-Τρίκαλα
ΑπόλλωνΛάρισας-ΔόξαΔράμας
Εργοτέλης-Διαγόρας
Παναχαϊκή-Λεβαδειακός
Χανιά-ΟΦΙεράπετρας

9ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ20ή
ΚαραϊσκάκηςΆρτας-Τρίκαλα
ΔόξαΔράμας-Ιωνικός
Διαγόρας-Ξάνθη
Λεβαδειακός-ΑπόλλωνΛάρισας
ΟΦΙεράπετρας-Εργοτέλης
Χανιά-Παναχαϊκή

10ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ21η
ΔόξαΔράμας-ΚαραϊσκάκηςΆρτας
Τρίκαλα-Διαγόρας
Ιωνικός-Λεβαδειακός
Ξάνθη-ΟΦΙεράπετρας
ΑπόλλωνΛάρισας-Χανιά
Εργοτέλης-Παναχαϊκή

11ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ22η
Διαγόρας-ΚαραϊσκάκηςΆρτας
Λεβαδειακός-ΔόξαΔράμας
ΟΦΙεράπετρας-Τρίκαλα
Χανιά-Ιωνικός
Παναχαϊκή-Ξάνθη
Εργοτέλης-ΑπόλλωνΛάρισας

ΣούπερΛιγκ2
Το πρόγραμμα της σεζόν 2020/21

Απο την Επι-
τροπή διαι-
τησίας της 

ΟΧΕ ανακοινώθη-
καν οι διαιτητές 
και κομισάριοι της 
2ης αγωνιστικής 
του πρωταθλή-
ματος Handball 
Premier.

O Φίλιππος δίνει δύ-
σκολο αγώναστηνΔράμα
όπου τοπαιχνίδι θα μετα-
δώσει ζωντανά ηERTSPORTS.Επίσης για τις 30
Σεπτεμβρίουορίστηκεοαναβληθείςαγώναςμε την
Πυλαία.

Αναλυτικάτοπρόγραμμα
Σάββατο26Σεπτεμβρίου2020
HandballPremier(2ηαγωνιστική)
Κραχτίδης 17:00, BiancoMonteΔράμα-Φίλιπ-

ποςΒέροιας–ERTSPORTS-
(Νάσκος-Χαρίτσος,Μεϊμαρίδης)
Νάουσας18:00,Ζαφειράκης-ΦαίακαςΚέρκυρας
(Τσιάνας-Νικολαϊδης,Αγγελίδης)

ΣπίτιτουΧάντμπολ18:00,ΑΕΣΧΠυλαίας-ΠΑΟΚ
(Πατιός-Θεοδοσίου,Κατσίκης)
ΝέαΚίος18:00,ΔιομήδηςΆργους-HCΣαλαμίνα
(Αβράμης-Χρόνης,Νικολίτσας)
ΟΑΚΑ18:00,ΆρηςΝίκαιας-ΑΕΚ
(Βήτας-Φωκίτης,Μπεμπέτσος)
Ιωνικού20:30,ΙωνικόςΝΦ-ΑΣΕΔούκα
(Σκλαβενίτης-Τόλιος,Μίγκας)

Τετάρτη30Σεπτεμβρίου2020
HandballPremier(1ηαγωνιστική)
Φιλίππειο 18:00,ΦίλιπποςΒέροιας-ΑΕΣΧΠυ-

λαίας

Πρόγραμμα και Διαιτητές (26-30/9/2020)

Στις30/9οαγώναςΦιλίπου-Πυλαίας



Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
1ος ΟΜΙΛΟΣ (ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)
1ηαγωνιστική
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ-ΑΕΚΚαμποχωρίου:-
ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΑΡΗΣΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ:
ΔΟΞΑΚΥΨΕΛΗΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ:-
ΑΕΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ-ΔΟΞΑΒΡΥΣΑΚΙΟΥ:-
ΠΑΟΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ-ΑΕΚΑΒΑΣΙΛΩΝ:-

2ηαγωνιστική
ΟλυμπιακοςΛουτρου-ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ:-
ΑΕΚΚαμποχωρίου-ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ:-
ΑΡΗΣΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΕΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ:-
ΑΠΟΛΛΩΝΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ-ΠΑΟΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ:-
ΑΕΚΑΒΑΣΙΛΩΝ-ΔΟΞΑΒΡΥΣΑΚΙΟΥ:-

3ηαγωνιστική
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ-ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ:
ΔΟΞΑΚΥΨΕΛΗΣ-ΟλυμπιακοςΛουτρου:-
ΑΕΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ-ΑΕΚΚαμποχωρίου:-
ΑΕΚΑΒΑΣΙΛΩΝ-ΑΡΗΣΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ:-
ΔΟΞΑΒΡΥΣΑΚΙΟΥ-ΑΠΟΛΛΩΝΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ:

4ηαγωνιστική
ΔΟΞΑΚΥΨΕΛΗΣ-ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ:-
ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΑΕΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ:-
ΟλυμπιακοςΛουτρου-ΠΑΟΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ:-
ΑΕΚΚαμποχωρίου-ΑΕΚΑΒΑΣΙΛΩΝ:-
ΑΠΟΛΛΩΝΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ-ΑΡΗΣΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ:

5ηαγωνιστική
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ-ΑΕΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ:-
ΠΑΟΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ-ΔΟΞΑΚΥΨΕΛΗΣ:-
ΑΕΚΑΒΑΣΙΛΩΝ-ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ:-
ΔΟΞΑΒΡΥΣΑΚΙΟΥ-ΟλυμπιακοςΛουτρου:-
ΑΠΟΛΛΩΝΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ-ΑΕΚΚαμποχωρίου:

6ηαγωνιστική
ΠΑΟΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ-ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ:-
ΑΕΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ-ΑΕΚΑΒΑΣΙΛΩΝ:-
ΔΟΞΑΚΥΨΕΛΗΣ-ΔΟΞΑΒΡΥΣΑΚΙΟΥ:-
ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΑΠΟΛΛΩΝΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ:
ΟλυμπιακοςΛουτρου-ΑΡΗΣΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ:-

7ηαγωνιστική
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ-ΑΕΚΑΒΑΣΙΛΩΝ:-
ΔΟΞΑΒΡΥΣΑΚΙΟΥ-ΠΑΟΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ:-
ΑΠΟΛΛΩΝΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ-ΑΕΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ:
ΑΡΗΣΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ-ΔΟΞΑΚΥΨΕΛΗΣ:-
ΑΕΚΚαμποχωρίου-ΟλυμπιακοςΛουτρου:-

8ηαγωνιστική
ΔΟΞΑΒΡΥΣΑΚΙΟΥ-ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ:-
ΑΕΚΑΒΑΣΙΛΩΝ-ΑΠΟΛΛΩΝΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ:-
ΠΑΟΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ-ΑΡΗΣΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ:-
ΔΟΞΑΚΥΨΕΛΗΣ-ΑΕΚΚαμποχωρίου:-
ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΟλυμπιακοςΛουτρου:-

9ηαγωνιστική
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ:
ΑΡΗΣΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ-ΔΟΞΑΒΡΥΣΑΚΙΟΥ:-
ΑΕΚΚαμποχωρίου-ΠΑΟΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ:-
ΟλυμπιακοςΛουτρου-ΑΕΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ:-
ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΔΟΞΑΚΥΨΕΛΗΣ:-

10ηαγωνιστική
ΑΡΗΣΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ:
ΔΟΞΑΒΡΥΣΑΚΙΟΥ-ΑΕΚΚαμποχωρίου:-
ΑΕΚΑΒΑΣΙΛΩΝ-ΟλυμπιακοςΛουτρου:-
ΠΑΟΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ-ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ:-
ΑΕΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ-ΔΟΞΑΚΥΨΕΛΗΣ:-

11ηαγωνιστική
ΑΕΚΚαμποχωρίου-ΑΡΗΣΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ:-
ΟλυμπιακοςΛουτρου-ΑΠΟΛΛΩΝΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ:
ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΔΟΞΑΒΡΥΣΑΚΙΟΥ:-
ΔΟΞΑΚΥΨΕΛΗΣ-ΑΕΚΑΒΑΣΙΛΩΝ:-
ΑΕΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ-ΠΑΟΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ:-

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
2ος ΟΜΙΛΟΣ(ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)
1ηαγωνιστική
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΝΑΟΥΣΑΣ-ΑΕΠΟΝΤΙΩΝΒΕΡΟΙΑΣ:
ΑΤΛΑΣΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΑΟΥΣΑΣ:
ΑΣΠΑΤΡΙΔΑΣ-ΕρμηςΤριλοφου:-

ΑΠΟΛΛΩΝΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΚΕΡΑΥΝΟΣΕΠΙΣΚΟΠΗΣ:
ΕΘΝΙΚΟΣΡΑΧΗΣ-ΔΟΞΑΑΣΩΜΑΤΩΝ:-

2ηαγωνιστική
ΛΕΥΚΑΔΙΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΝΑΟΥΣΑΣ:-
ΑΕΠΟΝΤΙΩΝΒΕΡΟΙΑΣ-ΑΤΛΑΣΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ:
ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΑΟΥΣΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ:
ΕρμηςΤριλοφου-ΕΘΝΙΚΟΣΡΑΧΗΣ:-
ΔΟΞΑΑΣΩΜΑΤΩΝ-ΚΕΡΑΥΝΟΣΕΠΙΣΚΟΠΗΣ:-

3ηαγωνιστική
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΝΑΟΥΣΑΣ-ΑΤΛΑΣΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ:
ΑΣΠΑΤΡΙΔΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΙΑ:-
ΑΠΟΛΛΩΝΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΑΕΠΟΝΤΙΩΝΒΕΡΟΙΑΣ:
ΔΟΞΑΑΣΩΜΑΤΩΝ-ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΑΟΥΣΑΣ:-
ΚΕΡΑΥΝΟΣΕΠΙΣΚΟΠΗΣ-ΕρμηςΤριλοφου:-

4ηαγωνιστική
ΑΣΠΑΤΡΙΔΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΝΑΟΥΣΑΣ:-
ΑΤΛΑΣΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΠΟΛΛΩΝΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ:
ΛΕΥΚΑΔΙΑ-ΕΘΝΙΚΟΣΡΑΧΗΣ:-
ΑΕΠΟΝΤΙΩΝΒΕΡΟΙΑΣ-ΔΟΞΑΑΣΩΜΑΤΩΝ:-
ΕρμηςΤριλοφου-ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΑΟΥΣΑΣ:-

5ηαγωνιστική
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΝΑΟΥΣΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ:
ΕΘΝΙΚΟΣΡΑΧΗΣ-ΑΣΠΑΤΡΙΔΑΣ:-
ΔΟΞΑΑΣΩΜΑΤΩΝ-ΑΤΛΑΣΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ:-
ΚΕΡΑΥΝΟΣΕΠΙΣΚΟΠΗΣ-ΛΕΥΚΑΔΙΑ:-
ΕρμηςΤριλοφου-ΑΕΠΟΝΤΙΩΝΒΕΡΟΙΑΣ:-

6ηαγωνιστική
ΕΘΝΙΚΟΣΡΑΧΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΝΑΟΥΣΑΣ:-
ΑΠΟΛΛΩΝΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΔΟΞΑΑΣΩΜΑΤΩΝ:-
ΑΣΠΑΤΡΙΔΑΣ-ΚΕΡΑΥΝΟΣΕΠΙΣΚΟΠΗΣ:-
ΑΤΛΑΣΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ-ΕρμηςΤριλοφου:-
ΛΕΥΚΑΔΙΑ-ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΑΟΥΣΑΣ:-

7ηαγωνιστική
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΝΑΟΥΣΑΣ-ΔΟΞΑΑΣΩΜΑΤΩΝ:-
ΚΕΡΑΥΝΟΣΕΠΙΣΚΟΠΗΣ-ΕΘΝΙΚΟΣΡΑΧΗΣ:-
ΕρμηςΤριλοφου-ΑΠΟΛΛΩΝΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ:-
ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΑΟΥΣΑΣ-ΑΣΠΑΤΡΙΔΑΣ:-
ΑΕΠΟΝΤΙΩΝΒΕΡΟΙΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΙΑ:-

8ηαγωνιστική
ΚΕΡΑΥΝΟΣΕΠΙΣΚΟΠΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΝΑΟΥΣΑΣ:
ΔΟΞΑΑΣΩΜΑΤΩΝ-ΕρμηςΤριλοφου:-
ΕΘΝΙΚΟΣΡΑΧΗΣ-ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΑΟΥΣΑΣ:-
ΑΣΠΑΤΡΙΔΑΣ-ΑΕΠΟΝΤΙΩΝΒΕΡΟΙΑΣ:-
ΑΤΛΑΣΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ-ΛΕΥΚΑΔΙΑ:-

9ηαγωνιστική
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΝΑΟΥΣΑΣ-ΕρμηςΤριλοφου:-
ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΑΟΥΣΑΣ-ΚΕΡΑΥΝΟΣΕΠΙΣΚΟΠΗΣ:
ΑΕΠΟΝΤΙΩΝΒΕΡΟΙΑΣ-ΕΘΝΙΚΟΣΡΑΧΗΣ:-
ΛΕΥΚΑΔΙΑ-ΑΠΟΛΛΩΝΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ:-
ΑΤΛΑΣΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΣΠΑΤΡΙΔΑΣ:-

10ηαγωνιστική
ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΑΟΥΣΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΝΑΟΥΣΑΣ:
ΚΕΡΑΥΝΟΣΕΠΙΣΚΟΠΗΣ-ΑΕΠΟΝΤΙΩΝΒΕΡΟΙΑΣ:
ΔΟΞΑΑΣΩΜΑΤΩΝ-ΛΕΥΚΑΔΙΑ:-
ΕΘΝΙΚΟΣΡΑΧΗΣ-ΑΤΛΑΣΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ:-
ΑΠΟΛΛΩΝΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΑΣΠΑΤΡΙΔΑΣ:-

11ηαγωνιστική
ΑΕΠΟΝΤΙΩΝΒΕΡΟΙΑΣ-ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΑΟΥΣΑΣ:
ΛΕΥΚΑΔΙΑ-ΕρμηςΤριλοφου:-
ΑΤΛΑΣΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ-ΚΕΡΑΥΝΟΣΕΠΙΣΚΟΠΗΣ:
ΑΣΠΑΤΡΙΔΑΣ-ΔΟΞΑΑΣΩΜΑΤΩΝ:-
ΑΠΟΛΛΩΝΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΕΘΝΙΚΟΣΡΑΧΗΣ:-
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CMYK

Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη, παύει
να είναι σύμπτωση και οι φετινέςφιλικές
εμφανίσειςτουΦίλιππουΒέροιαςμόνοως
τυχαίο γεγονός δεν μπορούν να θεωρη-
θούν.Ηομάδασεμίαακόμηιστορικήανε-
πίσημηαναμέτρηση,απείλησεστοκλειστό
τουΆγιουΘωμάμε…ήττατονπρωταθλητή
τηςVolleylegaueΠαναθηναϊκό,που τελικά
έπειτααπόένααμφίρροποματς,επιβλήθη-
κεστις λεπτομέρειεςμε2-1σετ, βάζοντας
τέλοςστοαήττητοτωνφετινώνφιλικών.

ΟΑΠΣΦίλιππος Βέροιας, που μέχρι
πριν λίγους μήνες απείχε μια ολόκληρη
κατηγορίααπότοσημερινότουαντίπαλο,
παίζοντας μεπάθος και μαχητικότητα σε
ένα ακόμηπαιχνίδι, «κοίταξε στα μάτια»
τονβασιλιάτουελληνικούβόλεϊκαιέδειξεπωςβρί-
σκεταισεπολύκαλόδρόμο.Έγινεάλλωστεηπρώ-
τηομάδα,σεανεπίσημαματς,πουέκοψεσετφέτος
απότο«τριφύλλι»!

Στοπρώτο σετ, τουπροτελευταίου φιλικού επί
αθηναϊκού εδάφους, οι δύο ομάδες πήγαιναν χέ-
ρι – χέρι στοσκορμέχρι τα μισά τουσετ,ωστόσο
στη συνέχεια οΑΠΣΦίλιππος Βέροιας κατάφερε
ναπάρει προβάδισμα και τελικά να κατακτήσει το
σετμε25-20,0-1.Στοδεύτεροσετοιπρωταθλητές
Ελλάδας,όπωςαναμενόταναντέδρασαν,«πάτησαν
γκάζι»απόνωρίςκαιμετάτο5-6διατηρώνταςστα-
θεράμια διαφορά 3πόντων, ισοφάρισαν με 25-20
σε1-1, τους«ερυθρόλευκους τηςΒέροιας»,που το
πάλεψανμέχριτέλους.

Ντέρμπι έγινε στο τρίτο σετ, που ήταν και το
πιο συναρπαστικό, καθώς πέρα από τις πολλές
συγκινήσεις, εντυπωσιακές ανατροπές, σασπένς,
πρόσφερε και «μαθήματα ιδανικού αυτόχειρα».
ΧαρακτηριστικάοΑΠΣΦίλιπποςΒέροιας,μετάαπό
ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα προηγήθηκε με 11-4,
αλλάαπόαλλεπάλληλαλάθητουκαιέναεπιμέρους
αρνητικόσερίπόντων0-7έβαλεξανάστοματςτον
Παναθηναϊκό.Τελικά, παρά τη σθεναρή αντίσταση
της ομάδας μας, οι παίκτες τουΔημήτρηΑνδρεό-
πουλου, όνταςπιοψύχραιμοι στα κρίσιμα σημεία,
εκμεταλλευόμενοι και την κούραση τωνφιλοξενού-
μενωναπότασυνεχήματςκαιταξίδια,έστειλαντη
μπίλιανακάτσειστο...πράσινο,κερδίζονταςμε26-
24,2-1σετμιαακόμηφιλικήπαρτίδα.

Οι δύο τεχνικοί για ένα ακόμη ματς δοκίμασαν
πρόσωπακαισχήματα,πουτους
βοήθησαν στην εξαγωγή χρήσι-
μωνσυμπερασμάτωνενόψει της
νέαςσεζόντηςVolleyleague.

Την Πέμπτη εξάλλου στις
16.00στοΖηρίνειοτηςΚηφισιάς,
οΑΠΣΦίλιπποςΒέροιαςαντιμε-
τωπίζειστο5οκατάσειράφιλικό
και3οκαιτελευταίοστηνΑθήνα,
τονΑΟΠΚηφισιάς.

*Οιπόντοι τουΠαναθηναϊκού
προήλθαν από 7 άσσους, 49 ε-
πιθέσεις, 8 μπλοκ και 16 λάθη
αντιπάλων και τουΦίλιππουΒέ-
ροιαςπροήλθαν από 3 άσσους,
34επιθέσεις,9μπλοκκαι23λά-
θηαντιπάλων.

Τασετ:2-1(20-25,25-20,26-
24)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣΑ.Ο. (Δη-
μήτρηςΑνδρεόπουλος):Τσάτσιτς
13(10/22επ.,2άσσοι,1μπλοκ,
50% υπ. - 29% άριστες), Γιά-
κομπσεν 4 (1/1 επ., 2 άσσοι, 1
μπλοκ),Μάρκου 7 (6/17 επ., 1
άσσος), Ρανγκέλ 13 (9/14 επ.,
1 άσσος, 3 μπλοκ), Σερεμέτης
11 (10/15 επ., 1 μπλοκ, 50%
υπ. - 17%άριστες),Πελεκούδας
2 (1/7 επ., 1 μπλοκ) / Συναδι-
νός (λ,65%υπ. -45%άριστες),
Μούχλιας5 (3/5επ.,1άσσος,1
μπλοκ,45%υπ. -27%άριστες),
Πανταλέων.

Α.Π.Σ.ΦΙΛΙΠΠΟΣ (Σωκράτης
Τζιουμάκας):Μπεάτι5(4/9επ.,1
μπλοκ,57%υπ. -29%άριστες),
Μπίσετ 2 (2/3 επ.), Προύσαλης
1 (1 μπλοκ), Τζιουμάκας Στ. 9
(7/16 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ,

52% υπ. - 16% άριστες), Γάτσης 7 (4/8 επ., 3
μπλοκ), Τζιουμάκας Γ. 17 (14/31 επ., 2 άσσοι, 1
μπλοκ) /Μπουράκης (λ, 56%υπ. - 33%άριστες),
Τσιάρας,Εντουάρντο2(2/3επ.),Φερέλ3(1/1επ.,
2μπλοκ).

ΔΗΛΩΣΕΙΣ
Σωκράτης Τζιουμάκας (ΠροπονητήςΑΠΣΦί-

λιπποςΒέροιας): Είμαι πολύ ικανοποιημένος γιατί
ανταποκριθήκαμε με τον καλύτεροστη μεγαλύτερη
μέχρι σήμερα φιλική πρόκληση. «Κοιτάξαμε στα
μάτια» τον αντίπαλό μας, εξελίχθηκε σε ντέρμπι
το ματς και σε κανένα σημείο του δεν φάνηκε ότι
έπαιζεμίανεοφώτιστηομάδαμετηνπρωταθλήτρια
ομάδατηςVolleyleague.Όλαδείχνουνπωςείμαστε
σεκαλόδρόμοκαιελπίζωνασυνεχίσουμεέτσι».

Τάσος Γάτσης (κεντρικόςΑΠΣΦίλιππος): Κό-
ντραστονπρωταθλητή,πουείχεκάποιεςαπουσίες,
εμείς δώσαμε ότι μπορούσαμε να δώσουμε πε-
ρισσότερο…Προερχόμασταναπό4φιλικά και ένα
ταξίδι, σαφώς υπάρχει κούραση, αλλάπαλεύουμε
κάθε παιχνίδι και είναι καλά να γίνονται τα λάθη
νωρίς,γιαναξεκινήσουμετοπρωτάθλημα,όσοπιο
έτοιμοιμπορούμε.

ΔημήτρηςΑνδρεόπουλος(ΠροπονητήςΠαναθη-
ναϊκού): «ΟΦίλιπποςΒέροιας έδειξε σήμεραπως
έχει μίαπάραπολύ καλή ομάδα!Διαθέτει αθλητές
εγνωσμένης αξίας και με τον τρόποπου αγωνίζε-
ται, έδειξε ότι θα είναι έναςπολύ καλός αντίπαλος
στοπρωτάθλημα.Του ευχόμαστε ναπετύχει τους
στόχουςτου,τόσογιαφέτος,όσοκαιμακροπρόθε-
σμα».

Βόλεϊ φιλικό
ΣταίσιαοΦίλιπποςΒέροιας
απέναντιστονπρωταθλητή

Παναθηναϊκόπρώτηήτταμε2-1σετ

Τοπρόγραμματωνδυοομίλων
τηςΒ ́ερασιτεχνικήςκατηγορίας

στηνΗμαθία2020-2021
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Ο τρύγος έχει αρχίσει- Νάουσα 2020»
Διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα 

τον τρύγο και την παραγωγή κρασιού 
διοργανώνει ο Δήμος Νάουσας

Διαγωνισμό φω-
τογραφίας με θέμα: 
«Ο τρύγος έχει αρχί-
σει-Νάουσα 2020».  
διοργανώνει ο Δήμος 
Νάουσας, στο πλαί-
σιο του Ευρωπαϊ-
κού Προγράμματος 
Cult-CreATE, στο ο-
ποίο συμμετέχει ως 
εταίρος. Στον διαγω-
νισμό μπορούν να 
λάβουν μέρος με φω-
τογραφίες ή ντοκου-
μέντα για τον τρύγο, 
την απόσταξη, τα κα-
ζάνια και την παρα-
γωγή κρασιού στην 
Νάουσα  και τις γύρω 
περιοχές του δήμου, 
ερασιτέχνες ή επαγ-
γελματίες φωτογρά-
φοι στις ακόλουθες 
θεματικές ενότητες: 

Κάθε υποψήφιος 
μπορεί να υποβάλει από μια 1 έως 3 φωτογραφίες σε κάθε θεματική ενότητα:

1. Ένα ποτήρι ξινόμαυρο (βάλτε τη δημιουργική σας φαντασία για να φτιάξετε εικόνες μέσα από ένα 
ποτήρι με κόκκινο κρασί) 

2. Εικόνες από τον τρύγο στους αγρούς
3. Still-life (συνθέσεις νεκρά φύση). Παραδείγματα: Εργαλεία, βαρέλια, μηχανήματα, συνθέσεις με 

σταφύλια, τσαμπιά, καπέλα, ενδυμασία.
4. Φωτογραφίες από την απόσταξη, τα καζάνια, τα γλέντια
5. Γαστρονομία και κρασί, συνθέσεις με κρασί και φαγητό.
6. Τοπία- αμπελώνες
7. Παλιές φωτογραφίες από τον τρύγο με παραδοσιακό πάτημα των σταφυλιών
8. Πορτραίτο και Αφήγηση. Φωτογραφίστε ένα πρόσωπο της Νάουσας που θα σας διηγηθεί μια 

ιστορία σχετική με το κρασί, την αμπελουργία, τον τρύγο, το καζάνι κλπ. Συνυποβάλετε τη φωτογραφία 
και το κείμενο.

9. Φωτογραφίες από την πόλη της Νάουσας.
10.  Φωτογραφίες του τρύγου από την φετινή χρονιά (2020).
Η υποβολή προτάσεων θα γίνεται από τις 25/09/2020 έως τις 15/10/2020.
Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού θα αποδοθούν τρία μεγάλα βραβεία τα οποία θα ανακοι-

νωθούν το προσεχές διάστημα, ενώ οι 10 καλύτερες συμμετοχές θα απολαύσουν εκλεκτά κρασιά και 
τοπικά προϊόντα της Νάουσας.  

Την επιλογή των φωτογραφιών που θα συμμετέχουν στην ψηφιακή πλατφόρμα και την ενδεχόμενη 
έκθεση θα αναλάβει τετραμελής επιτροπή αξιολόγησης που αποτελείται από τους:

Κατερίνα Καμπίτη, φωτογράφος
Χρήστος Μητσιάνης, φωτογράφος
Ευγενία Περισσοράτη, ζωγράφος
Ελπίδα Παλαμίδα, Εκπρόσωπος του συνδέσμου οινοπαραγωγών Νάουσας 
Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στις 25/10/2020 στην ψηφιακή πλατφόρμα του 

Δήμου Νάουσας και στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης του Δήμου.
Περισσότερες πληροφορίες που αφορούν και στους όρους του διαγωνισμού δημοσιεύονται στην 

ιστοσελίδα του Δήμου Νάουσας https://www.naoussa.gr/culture/cultcreate-foto-contest.htm
Για συμμετοχή στον διαγωνισμό πατήστε εδώ: 
https://contest-naoussa.hub.arcgis.com/

Ξεκινούν αύριο Σάββατο στη Νάουσα 
Δράσεις δημιουργίας εικαστικών 

έργων σε δημόσια κτίρια από 
διακεκριμένους καλλιτέχνες της Urban Art

Ξεκινούν αύριο Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου οι δράσεις δημιουργίας εικαστικών έργων σε δημόσια κτίρια που είχαν προγραμματιστεί για το Διεθνές  
Φεστιβάλ Αστικής Τέχνης «Naoussa Urban Art Festival 2020» από τον Δήμο Νάουσας, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Τέχνης «Πυρετός Χρωμά-
των-Tέχνη σε Δημόσιο Χώρο» (Farbfieber-Kunst im Öffentlichen Raum) του Ντίσελντορφ και της  Εταιρείας Ελλήνων Συγγραφέων στη Γερμανία.

Πέντε εικαστικοί καλλιτέχνες, ο Κλάους Κλίνγκερ (Γερμανία), ο οποίος θεωρείται ο πατέρας της Urban Art παγκοσμίως και οι Λάκης Μουρατίδης, 
Γιώργος Κόφτης, Νίκος Κεχαγιάς (Lopez) και Σετσίλια Χερρέρο-Λαφφίν (Αργεντινή) θα δημιουργήσουν τα εικαστικά τους έργα σε σημεία της πόλης 
της Νάουσας (7ο Δημοτικό Σχολείο, Λαϊκή Αγορά, περιοχή Δημαρχείου, κτίριο «ΕΡΙΑ» κλπ.) αντλώντας τη θεματολογία τους από την διακήρυξη των 
Ηνωμένων Εθνών για τους 17 στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης για έναν καλύτερο κόσμο.

Παράλληλα, στον χώρο αίθουσα «Καμίνι» το διάστημα 26 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου θα λειτουργεί καθημερινά τις ώρες 18:00-21:00 η έκθεση 
έργων των καλλιτεχνών που συμμετέχουν στις δράσεις με τίτλο: «Χρώματα-Διάλογοι» (Farben-Dialogen).

Υπενθυμίζεται ότι λόγω των προσωρινών απαγορεύσεων που έχουν τεθεί στην Ημαθία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, με σκοπό τον περιορισμό της 
διασποράς του κορονοϊού, ματαιώθηκαν οι ποικίλες εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αστικής Τέχνης. 

Ωστόσο, στις δράσεις που επιτρέπεται να πραγματοποιηθούν, θα εφαρμόζονται όλα τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας που έχουν επιβληθεί για 
τη νόσο Covid-19,  σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία των αρμόδιων Υπουργείων.

Επισημαίνεται ότι εικαστικές δράσεις τελούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας και της Γενικής Γραμμα-
τείας Αποδήμου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών.

«Λασπωμένα μαντήλια» 
Ομάδες εθελοντών της Ένωσης Παλαιών 

Προσκόπων Βέροιας προσφέρουν
 βοήθεια στους πληγέντες της Θεσσαλίας
Συμπολίτες, η περιοχή της Θεσσαλίας πνίγηκε 

από τα έντονα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων 
ημερών. Ορμητικά νερά και τόνοι λάσπης κατέκλισαν 
σπίτια, επιχειρήσεις και περιοχές ολόκληρες. Εκατο-
ντάδες συνάνθρωποί μας βρίσκονται σε απόγνωση. 
Ηλικιωμένοι, οικογένειες με μικρά παιδιά, έχουν ανά-
γκη κυρίως από προσφορά εργασίας προκειμένου 
να καθαρίσουν στοιχειωδώς τα σπίτια τους.

Η Ένωση Παλαιών Προσκόπων Βέροιας με αί-
σθημα ευθύνης οργανώνει ομάδες εθελοντών μελών 
και φίλων του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων και 
πολιτών προκειμένου να ενισχυθεί το έργο της απο-
κατάστασης στην περιοχή των Φαρσάλων.

Η αναχώρηση των ομάδων για τα Φάρσαλα θα 
γίνει το Σάββατο 26/9/2020 το πρωί. Η δραστηριό-
τητα για τις ομάδες μπορεί να είναι ημερήσια ή και 
διήμερη. Η διοργάνωση θα μεριμνήσει για φαγητό 
και διαμονή κατόπιν συνεννόησης. 

Δηλώσεις συμμετοχής στο 6944475189 Νίκος Ου-
σουλτζόγλου και 6987170785 Σωτήρης Τσέλιος μέχρι 
την Παρασκευή 25/9/2020 στις 13:00.

Ας κάνουμε πράξη τις αξίες της προσφοράς και 
του εθελοντισμού.

Επιθυμητά εφόδια:
Προσκοπικό μαντήλι, μάσκα, γαλότσες/μποτάκια (εργασία σε χώμα/λάσπες), γάντια εργασίας, 

ρούχα εργασίας, αλλαξιά ρούχα και εσώρουχα, φακός καθώς και νερό και σάντουιτς για το ταξίδι, υπό-
στρωμα, υπνόσακος και είδη υγιεινής για όσους διανυκτερεύσουν. Επιπλέον θα φανούν χρήσιμα αν 
υπάρξουν σκούπες, φτυάρια, τσάπες για τις εργασίες και συσκευασμένα τρόφιμα μεγάλης διάρκειας για 
διανομή.

(Η φωτογραφία από την Περιφέρεια Προσκόπων Δυτικής και Κεντρικής Θεσσαλίας) 

Ευχαριστήριο του Συλλόγου Κοινωνικής 
Παρέμβασης «Έρασμος»

Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος», με αφορμή την τέλεση της 
πρόσφατης βάπτισης αγοριού ωφελούμενης μητέρας του Ξενώνα Βραχείας Φιλοξε-
νίας της δομής μας, ευχαριστεί θερμά, για την σημαντική συνεισφορά τους στην όλη 
προετοιμασία και πραγμάτωση της τελετής από πλευράς μας, τους:

-  /νο Γαβριηλίδη και  το κοσμηματοπωλείο «ΥΙΟΙ.Χ.ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ Ο.Ε.».
- Κων/νο Μίνδη και το Ζαχαροπλαστείο «ΦΙΝΟ»

- Την Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας Αθηνά Τσιπουρίδου και το κατάστημα «FLY LINE»
- Τα μέλη του Συλλόγου κ.κ. Φανή Μαυροματίδου, Θεοδώρα Καλούδη και Χρύσα Χρηστάκη.   
Οι ανιδιοτελείς και απλόχερες προσφορές των παραπάνω συμπολιτών μας «ενσαρκώνουν» στην πράξη 

το πνεύμα του εθελοντισμού που αποτελεί τον «θεμέλιο λίθο» της ίδρυσης και δράσης του «Έρασμου» και 
επικυρώνουν για ακόμη μια φορά την καθοριστική συμβολή της όποιας ευγενικής χορηγίας για την αναβάθμι-
ση της ποιότητας ζωής των ευάλωτων συνανθρώπων που συνδράμουμε.

Με τιμή για το Δ.Σ.
Η πρόεδρος   Φωστηροπούλου Γεωργία
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Σεπτέμβριος 2020

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

21-9-2020 μέχρι27-

9-2020 θαείναιτο

εξής:Αυτόματοςτηλε-

φωνητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Παρασκευή 25-9-2020

13:30-17:30ΤΡΟΧΟ-
ΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32 23310-
22968

21:00-08:00 ΤΣΙΑ-
ΜΗΤΡΟΥΑΘΗΝΑ ΜΗ-
ΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 6 23310-
22017

Φαρμακεία

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
21/09/2020 έως 25/09/2020

ΣτοΔημοτικό Ιατρείο τουΔήμουΒέροιαςπροσφέρονταιΥπη-
ρεσίες ΠρωτοβάθμιαςΦροντίδαςΥγείας σε ανασφάλιστους και
άπορουςπολίτες τουΔήμουΒέροιας,  από εθελοντές επαγγελ-
ματίες υγείας. Γιαπληροφορίες και ραντεβούγιαόλα τα ιατρείαοι
ενδιαφερόμενοιμπορούννα τηλεφωνούνστο τηλεφωνικόνούμερο
23313-53821και53809ήναεπισκέπτονταιτοΔημοτικόΙατρείοστη
διεύθυνσηοδόςΣταδίου51,πιοκάτωαπότογήπεδοτηςΒέροιας.

Δια τηλεδιάσκεψης συνε-
δριάζει το Δημοτικό Συμ-
βούλιο Βέροιας τη Δευτέρα 

28-9-2020 στις 18:00, με τα παρα-
κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

-Έγκρισηήμητηςυπ’αριθ.32/2020από-
φασης τουΔ/κού Συμβουλίου της  Κοινωφε-
λούςΔημοτικής Επιχείρησης «Κοινωφελής
ΔημοτικήΕπιχείρησηΠολλαπλήςΑνάπτυξης
(Κ.Ε.Π.Α.)Δήμου Βέροιας», για την τροπο-
ποίησηήμητουκανονισμούπροσωπικούτης
επιχείρησης

-Έγκρισηήμητροποποίησηςτηςυπ’αριθ.
188/2015 (ΟρθήΕπανάληψη) απόφασης του
Δ.Σ., περί έγκρισης τουΚανονισμούΧρήσης
ΠαραχωρούμενωνΚοινοχρήστωνΧώρων του
ΔήμουΒέροιας.

-ΈγκρισηήμητροποποίησηςΟ.Ε.Υ.Δήμου
Βέροιας

-Έγκρισηήμηαύξησηςωραρίουεργασίας
υπαλλήλων τουΔήμου με σχέση εργασίας
ΙδιωτικούΔικαίουΟρισμένουΧρόνουΜερικής
Απασχόλησης(Διαρκείαςδέκα(10)μηνών)

-Έγκρισηήμηαύξησηςωραρίουεργασίας
υπαλλήλωντουΔήμουμεσχέσηεργασίαςΙδι-
ωτικούΔικαίουΟρισμένουΧρόνουΜερικήςΑ-
πασχόλησης(Διαρκείαςτεσσάρων(4)μηνών)

-Επί εισήγησης τηςΟ.Ε. για την αναμόρ-
φωση (11η) προϋπολογισμού και τεχνικού
προγράμματοςΔήμουΒέροιας,έτους2020.

-Επί εισήγησης τηςΟ.Ε. για την αναμόρ-
φωση (12η) προϋπολογισμού και τεχνικού
προγράμματοςΔήμουΒέροιας,έτους2020.

-Έγκρισηήμηυπογραφήςδιακήρυξης για
τηνΠαγκόσμιαΗμέραΨυχικήςΥγείας

-ΈκφρασηγνώμηςτουΔ.Σ.για τηδυνατό-
τηταχρήσηςνερούκαι τουδικτύουύδρευσης
για τηνπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από
την εταιρία με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΕ-
ΝΕΡΓΕΙΑΚΗΟ.Ε.»

-Έγκριση ή μη έκδοσης ανακοίνωσης για
τηνπρόσληψηπροσωπικούμεσύμβαση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
για την αντιμετώπισηαναγκών τουΤμήματος
ΑγροτικήςΠαραγωγής

-Διαπίστωσηυπέρτηςαναγκαιότηταςπρό-
σληψης εποχιακούπροσωπικού για τηναντι-
μετώπισηπρόσκαιρων αναγκών τηςΔ/νσης

Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-ΠολιτικήςΠρο-
στασίας

-Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων για
την πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις
Ι.Δ.Ο.Χ. στονΔήμοΒέροιας, για την κάλυψη
τωναναγκών λειτουργίας τουΚέντρουΚοινό-
τηταςΒέροιας.

-Ορισμός μέλους στην επιτροπή παρα-
κολούθησης του προγράμματος διαχείρισης
ανεπιτήρητωνπαραγωγικώνζώων

-Έγκρισηήμητροποποίησηςτηςυπ’αριθ.
577/2019 απόφασης τουΔ.Σ., περί ορισμού
μελώνκαισυγκρότησητηςεπιτροπήςδιαχείρι-
σηςΚοινωνικούΦαρμακείου

-Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης του
ΠολιτιστικούΣυλλόγουTANGOEMOCION

-Έγκριση ή μηφακέλου δημόσιαςσύμβα-
σης μελέτης-τεύχος τεχνικών δεδομένων της
μελέτης«Μελέτηγιατηνάρσηεπικινδυνότητας
πρανώνστηνπεριοχήΛευκόπετρας»

-Έγκρισηήμη επικαιροποιημένηςμελέτης
του έργου«Ενεργειακήαναβάθμιση16ουΔη-
μοτικούΣχολείουΒέροιας»

-ΟρισμόςενόςΔημοτικούΣυμβούλου(μετά
απόκλήρωση)καισυγκρότησητηςεπιτροπής
οριστικήςπαραλαβής του έργου «Κατασκευή
βρεφονηπιακούσταθμούστηνΚυψέλη»

-Ορισμός μελών και συγκρότηση της επι-
τροπής προσωρινής παραλαβής του έργου
«Συντήρησηαγροτικώνδρόμων»

-Έγκρισηήμηκαταρχήνονομασίαςανωνύ-
μουοδού τηςπόληςΒέροιαςσεοδόΚαστελ-
λόριζου

-Έγκριση ή μη α) κατάργησης της θέσης
τοποθέτησηςπεριπτέρουεπίτηςοδούΣταδίου
21στηνΚοινότηταΒέροιαςκαιβ)σεπερίπτω-
ση μη κατάργησης, μετατόπισηςπεριπτέρου
τουΛ.Καρασαββίδη

-Έγκριση ή μηπαροχής οικονομικούβοη-
θήματοςγιατηνκάλυψηεξόδων ιατροδικαστι-
κής εξέτασης και ταφήςοικονομικάαδύναμου
δημότη

-ΕπίαιτήματοςτουΚέντρουΥγείαςΒέροιας
γιατηνπαραχώρησητηςχρήσηςτηςΠλατείας
Δημαρχείου

-ΕπίαιτήματοςτουΣώματοςΕλλήνωνΠρο-
σκόπων-ΠρόσκοποιΒέροιαςγιατηνπαραχώ-
ρησητηςχρήσηςτηςΠλατείαςΩρολογίου

-Επί αιτήματος του 3ου Συστήματος Ελ-
λήνωνΠροσκόπων για τηνπαραχώρηση της
χρήσηςτουπάρκουΑγίωνΑναργύρων.

ΣυνεδριάζειτηΔευτέρα
τοΔημοτικόΣυμβούλιοΒέροιας

Δωρεάν τεστ Παπ από Κέντρο 
Υγείας και Δήμο Βέροιας

ΗΑντιδημαρχίαΚοινωνικήςΠολιτικής μέσω τουΚέντρουΚοι-
νότηταςΔήμουΒέροιας, διοργανώνεισεσυνεργασίαμε τοΜαιευ-
τικό-ΓυναικολογικόΤμήμα τουΚέντρουΥγείαςΒέροιας,ΔΩΡΕΑΝ
εξέταση τεστΠαπανικολάου (testPap), μεστόχο ναμεταφέρει σε
όλεςτιςγυναίκεςτομήνυμαγιατηναξίατηςπρόληψης.Οιδηλώσεις
συμμετοχής τηςπαραπάνωδράσης ξεκινούν απόσήμερα, 22-9-
2020,έωςκαιτις9-10-2020.

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροιΟργανισμοίΥγείας
τάσσονταιυπέρτηςεξατομικευμένηςφροντίδαςπουσχετίζονταιμε
τουςπαράγοντες κινδύνουπουαφορούν κάθεάνθρωπο.Ειδικότε-
ραόλεςοιγυναίκεςηλικίας έως65ετώνπρέπειναυποβάλλονται
σε ετήσια βάσησε τεστΠαπανικολάου,πουανιχνεύει τον ιό των
ανθρώπινωνθηλωμάτων, ο οποίος ευθύνεται για τον καρκίνο του
τραχήλουτηςμήτρας.

«Ηέγκαιρηδιάγνωσησώζει ζωές»είναι τομήνυμαπουθέλουν
να περάσουν οι εμπλεκόμενοι φορείς της συγκεκριμένης δρά-
σης. Οι ενδιαφερόμενες γυναίκεςπου επιθυμούν νασυμμετέχουν
στην συγκεκριμένη δράση, μπορούν να επικοινωνήσουν με το
ΚέντροΚοινότηταςτουΔήμουΒέροιαςστατηλέφωναεπικοινωνίας
2331353834και2331353815ώρες9:00πμ-13:00μμ.

Θατηρηθείσειράπροτεραιότητας.

Το Δημοτικό Ωδείο Νάου-
σας από την 1η Οκτωβρί-
ου 2020 και για ένα μήνα 

δίνει την ευκαιρία σε όσους 
μαθητές και μαθήτριες, νέους 
και νέες σκέφτονται στο άμεσο 
μέλλον να ξεκινήσουν την εκμά-
θηση ενός μουσικού οργάνου, 
να λάβουν δωρεάν τα πρώτα 
μαθήματα γνωριμίας με το μου-
σικό όργανο της αρεσκείας τους, 

καθώς επίσης και να παρα-
κολουθήσουν τα τμήματα του 
μουσικού νηπιαγωγείου και του 
μπαλέτου.

Επίσης τοΩδείο θαπαρέχει δωρεάν -το
1ο έτος στο τμήμα μουσικού νηπιαγωγείου
γιαπαιδιάπροσχολικής ηλικίας (3-5 ετών),
-τα μαθήματα μουσικής τεχνολογίας-επεξερ-
γασίαςψηφιακήςπαρτιτούραςσεόλουςτους
μαθητές των ανώτερων θεωρητικών τμημά-
των.  ΤοΔημοτικόΩδείο Νάουσας «Εστία
Μουσών»ακολουθεί τιςυψηλότερεςπροδια-

γραφέςπουισχύουνστηνΩδειακήεκπαίδευ-
σηστηχώραμας.Ταμαθήματαπουδιδάσκο-
νταιστηνΕστίαΜουσώνείναιταπαρακάτω:

μουσικό νηπιαγωγείο (μουσική προπαι-
δεία),κλασικόςκαισύγχρονοςχορός,φλάου-
το, κλαρινέτο,φλογέρα, τσέλο,βιολί, κιθάρα,
πιάνο (κλασικό και τζαζ), σαξόφωνο (τζαζ),
ντραμς, ηλεκτρικό μπάσο, βυζαντινή μουσι-
κή, τραγούδι, σύνθεση, ανώτεραθεωρητικά,
μουσική τεχνολογία-επεξεργασία ψηφιακής
παρτιτούρας(Περισσότερεςπληροφορίεςστο
τηλ  23320 24234, email: estiamouson@
gmail.com).

Δωρεάν μαθήματα γνωριμίας με τη μουσική και το χορό
από το Δημοτικό Ωδείο Νάουσας

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ–ΧΟΡΟΣ
ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ–ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΑπότηνΠέμπτη3/9/2020υπάρχειηεπιλογή,τηςηλεκτρονικήςεγ-
γραφήςσταεκπαιδευτικάτμήματατηςΚΕΠΑΔήμουΒέροιας,μέσωτης
ιστοσελίδατης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία,
Δευτέρα–Παρασκευή, 7:00-15:00 και 17:30-19:30,στο 2331078100,
ώστεναλάβουνόλεςτιςαπαραίτητεςπληροφορίεςκαινασημειώσουν
τα τμήματα, τους καθηγητές, και τα δίδακτραπου τους ενδιαφέρουν.
Στη συνέχεια ακολουθούν τα βήματα που αναγράφονται στοwww.
veriaculture.gr, στοπεδίο:ΗλεκτρονικήΕγγραφήΣπουδαστών, (κατά-
θεσηστολογαριασμότηςΚΕΠΑχρηματικούποσούμέσωwebbanking,
επισύναψηψηφιακώναρχείωνεάνδικαιούνταιέκπτωσηκλπ).

ΥπενθυμίζεταιότιηΚΕΠΑΔήμουΒέροιαςθαλάβειόλατααπαραί-
τηταμέτραπουπροβλέπονταιαπό ταυγειονομικάπρωτόκολλα (απο-
λύμανσηχώρου–εξοπλισμούκλπ)ενώθαακολουθήσειτιςοδηγίεςτου
ΥΠΠΟΑγιακάθεεκπαιδευτικόθέμα.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέ-
ρισμα στο κέντρο με

2ΔΣΚ, 2ος όροφος,

Χ.Αδ.,αρχοντικήκατα-

σκευή, 45.000 ευρώ.

Τηλ.:6945122583.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγο-
ρά γκαρσονιέρα στο

κέντρο, με ασανσέρ,

1ος και άνω, μέχρι

20.000 ευρώ. Τηλ.:

6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονο-
κατοικία κοντά στο

7οΔημοτικό, 75 τ.μ.,

με υπόγειο 75 τ.μ.

κα ι  ο ικόπεδο 200

τ.μ., 60.000 ευρώ.

Τηλ.: 6945 122583

Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ Ρω-
σοπροσφύγων 44, ε-

νοικιάζεται διαμέρισμα

109 τ.μ., 1ος όροφος,

3ΔΣΛΚ, 2W.C.,  α-

ποθήκη, μπαλκόνια

γύρω-γύρω και θέα.

Τηλ.: 6974 071926&

6942201941.

Κ Α Λ Λ Ι Μ Α Χ ΟΥ
ΜΑΝΙΟΥ 2 ,  κοντά
στονΑγ.Αντώνιο, ε-

νοικιάζεται γκαρσονιέ-

ρα επιπλωμένη.Τηλ.:

2331024072.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, κέντρο
Αγ .  Ν ικολάου 17 ,

πάνω απόΑγ.Δημή-

τριο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

γκαρσον ι έρα ,  2ος

όρ., ανακαινισμένη,

επ ιπλωμένη ,  ηλε -

κτρ. συσκευές, αέριο

& κάμερα εισόδου.

Τηλ.:6937045440κα

Ελένη.

ΑΘΗΝΑ ενοικιάζο-
νται γκαρσονιέρες 50

ΤοΑΣΤΙΚΟΚΤΕΛΒΕΡΟΙΑΣΑ.Ε.ενημερώνειτουπολίτεςότιλόγωτωνέκτακτωνμέτρωνπουισχύουν,αναπροσαρμόζει
τακαθημερινάδρομολόγιάτουαπό7-9-2020έως30-6-2021.

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
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
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τ.μ. και 55 τ.μ. (σαλόνι,

κουζίνα, υπνοδωμάτιο,

W.C.) στην περιοχή Ζω-

γράφου, δίπλα στα Πα-

νεπιστήμια. Τηλ.: 6977

782641&6971884916.

ΜΕΡΑΡΧΙΑΣενοικιάζε-
ται γκαρσονιέρα, ανακαι-

νισμένη,κοντάστηΛέσχη

Αξωματικών. Τηλ.: 6949

408554&6948726845.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΠΡ.ΗΛΙΑΣ 15, ενοικι-

άζεται γραφείο 20 τ.μ., ε-

πιπλωμένο. Τηλ.: 23310

24072.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ιατρεί-
ο-γραφείο 42 τ.μ. καθα-

ρό, λήρως ανακαινισμένο

στηνοδόΒενιζέλουαρ.46

Βέροια.Πληρ. τηλ.: 6932

361080,6945535719.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  πε-
ρίπτερο Ακροπόλεως,

στην καινούργια γέφυρα

«Κούσιου». Τηλ.: 6984

108684.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ21-9.Κωδ:23132-Κέντρο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓκαρσονιέραεπιπλωμένησυ-
νολικήςεπιφάνειας32τ.μ.1οςΥπερυψωμέ-
νος.Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σαλόνι,
ΚουζίνακαιΜπάνιο.Είναικατασκευασμένητο
1972καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεκλιμα-
τιστικό,έχειΚουφώματαΑλουμινίουμεδιπλά
τζάμιακαιΑνελκυστήρα,έχειΗλ.Συσκευές,
Τιμή:180€.Επιθυμητήμόνογυναίκαεκπαι-
δευτικός.

Κωδ.23415ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,Γκαρσο-
νιέρα35τ.μ.,κατασκευή1977,1υ/δ,1οςόρο-
φος,ανακαινισμένοεπιμελώς,καινούργιομπά-
νιοκαικουζίνα,καινούργιασυνθετικάκουφώ-
ματαμεδιπλάτζάμια,επιμελημένηςκατασκευής
,ατομικήθέρμανσημεκλιματιστικάκαιμεμία
ντουλάπα,ενοίκιο240€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.12770ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙΕνοικιάζεται
Γκαρσονιέρασεπολύκαλήκατάσταση,κατα-
σκευήςτου1998μεθέατονκάμπο37τ.μ.,με
1υ/δ,σαλοκουζίνακαιμπάνιο,ηθέρμανσητης
ανεξάρτητημεκλιματιστικόinverterκαιμελίγα
κοινόχρηστα,ενοίκιο200€.Θαείναιελεύθερο
από1/10/2020.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.104969ΚΕΝΤΡΟΒέροιας,επιπλω-
μένοκομπλέδιαμέρισμα85τ.μ.,ανακαινισμέ-
νοεκβάθρων,διαθέτει2υ/δσαλόνι,ξεχωρι-
στήκουζίνακαιέναμεγάλομπάνιο,ευρίσκεται
στον1οόροφο,καταπληκτικόδιαμέρισμα,με
καινούργιακουζίνακαικαινούργιασυνθετικά
κουφώματαμεδιπλάτζάμια,έχειατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίουκαιμίαντουλάπα,χωρίς
κοινόχρηστα,ενοίκιο300€.

ΚΩΔ.12864 ΚΕΝΤΡΟωραιότατο δια-
μέρισμαεπιπλωμένοκομπλέκαιμεηλεκτρ.
συσκευές80τ.μ.,με2υ/δ,σαλοκουζίνακαι
μπάνιο,1οςόροφος,χωρίςανελκυστήρα,με
ωραίαδιαρρύθμιση,έχειατομικήθέρμανση
πετρελαίουκαιμηνιαίομίσθωμαστα300€ .
Άμεσαδιαθέσιμο.

Κωδ.13175ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑπεριοχήΔΕ-
Η-ΓΗΠΕΔΟ ,κομπλέεπιπλωμένο108τ.μ.
3οςορ.του1985με2υ/δ,,ηθέατουκαλή
καιηκατάστασητου,ξύλιναπατώματα,και
θέρμανσημεσόμπαπετρελαίουκαιθερμο-
πομπούς,με2κλιματιστικά,για σοβαρούς
μισθωτές,ΑποκλειστικήανάθεσηστηνΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ζητούμενομίσθωμα250€.
Θαείναιελεύθεροαπό15/09/2020.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ                   
Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία

230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ. ,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40τ.μ.
,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σαλόνια
5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,καιδύο
μπάνια  , χωρίςθέρμανση,μεδυνατότητα
τοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχεικα-
μινάδα),επιπλωμένη,μεαποθήκηκαιμεδύο
ντουλάπες,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλάκαι

ηλιακόθερμοσίφωνα,προσφέρεταισετιμή
πραγματικήςευκαιρίας,350€.Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24292-ΚέντροκοντάστηνΕληά

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητααπο-
θήκησυνολικήςεπιφάνειας23τ.μ.ισόγειαμε
εξαιρετικάκαλήπρόσβαση.Αποτελείταιαπό
1Χώρο.Ενοίκιο140€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:106403-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΕΝΟΙ-

ΚΙΑΖΕΤΑΙΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας45
τ.μ.στον1οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώ-
ρους,καιWC.Είναικατασκευασμένοτο1970
καιδιαθέτειθέρμανσηΚλιματισμός,Κουφώ-
ματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,A/C,
Διπλάτζάμια,Σκαλιάεισόδου,Ανοιχτωσιά
-Τιμή:170€.

Κωδ:106449 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ανακαινισμένοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας
50τ.μ.στον1οόροφο.Αποτελείταιαπό3
Χώρους,καιWC.Είναικατασκευασμένοτο
1975καιδιαθέτειΚουφώματαΣυνθετικάμε
Διπλάτζάμια,ηθέρμανσηείναιμεδύοκλι-
ματιστικά,μεπολύκαλήπροβολή,βλέπεισε
ανοιχτωσιά,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρή-
σεις,Τιμή:200€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΥΠΟΔΕΙΞΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106621ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΓραφείοσυνολικήςε-
πιφάνειας50τ.μ.σε1οΥπερυψωμένοόροφο,
μεάριστηπροβολή,σεάκρωςεμπορικόση-
μείο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,καιένακοι-
νόχρηστοWC.Διαθέτειμοναδικήπροβολήγια
τονεπαγγελματία,ΚουφώματαΑλουμινίουμε
Διπλάτζάμια,Ανελκυστήρα,Σκαλιάεισόδου,
Τιμήμόνο:270€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυ-
πόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22965-ΣτηνΠλ.ΩρολογίουΕΝΟΙΚΙ-

ΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας20τ.μ.
Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώροκαιμεδικότου
WC.Ενοίκιο150€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23626 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚατάστημαεπίτηςΜητροπόλεωςσυνολικής
επιφάνειας55τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπό2
Χώρουςκαι2WC,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις,σεσημείομεγάληςπροβολής,μίσθω-
μα600€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23146-ΕργοχώριεπίτηςΣταδίου
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφά-
νειας65τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο
ενιαίο ,είναιφωτεινόκαιέχειμεγάληβιτρίνα

.-Τιμήπολύπολύχαμηλήμόνο110€.Απο-
κλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:22959-ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
110τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρομε
δικότουWC.Είναικατασκευασμένοτο1970
-Μίσθωματα300€.Τογραφείομαςδιαθέτει
τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακι-
νήτουαυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕ

ΠΑΡΚΙΝΓΚμεράμπα,σεπλήρηλειτουργία,
κοντάστηνΒενιζέλουτιμήαπό80€/μήναμόνο.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.116300ΚΕΝΤΡΟΠΩΛΕΙΤΑΙαπο-

κλειστικάαπότογραφείομαςσπάνιομεγάλο
Studio-γκαρσονιέρα39τ.μ.καιμε17,5τ.μ.
αποθήκηστουπόγειο1οςόρ.ψηλόςοικοδο-
μήτου1999,σεπολύκαλήκατάστασηκαισε
εξαιρετικάκαλήτιμή,χωρίςθέρμανση.Πρόκει-
ταιγιαέναπολύφωτεινόκαιγωνιακόακίνητο
στοκέντροτηςπόλης,μεανοιχτωσιάμπροστά
του,Τιμή28.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΥΠΟΔΕΙΞΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106619-ΓΗΠΕΔΟΠΩΛΕΙΤΑΙανα-
καινισμένοΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας
50τ.μ.καθ.στοΙσόγειο .Αποτελείταιαπό2
Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1960καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
μεδύοΚλιματιστικά,ΚουφώματαΑλουμινίου
συρόμεναμεΔιπλάτζάμια,σεπολύκαλήγει-
τονιά,μεαναμονήγιαWCηοποίαθααποπε-
ρατωθείαπότοναγοραστή,αυτήντηνστιγμή
χρησιμοποιείταιωςαποθήκη,σετιμήευκαιρίας
μόνο:18.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106424 -ΑΝΟΙΞΕΩΣΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταανακαινισμένηΓκαρ-
σονιέρασυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον3ο
όροφοχωρίςανελκυστήρα.ΜαζίμετοΔιαμέ-
ρισμαδίνεταικαιηΑέρινηΣτήλημεΔικαίωμα

Δόμησηςακόμη70τ.μ.επιπλέον.Αποτελείται
από1Υπνοδωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο
.Είναικατασκευασμένητο1991καιανακαινί-
στηκετο2010.ΔιαθέτειθέρμανσηΑυτόνομη
ΠετρελαίουμεΩρομετρητές,ΑπεριόριστηΘέα,
ΚουφώματαΑλουμινίουμεΔιπλάΤζάμια,Επι-
πλωμένοήκαιχωρίςέπιπλα,Τέντες,Σκαλιά
εισόδου,BBQ,μεΑνοιχτωσιά,μεπολύμεγά-
ληβεράντα55τ.μ.,σετιμήπροφοράςμόνο:
38.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ: 106454 ΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμα
70τ.μ.μικτάκαι59τ.μ.καθαρά,στοΚέντρο
τηςΒέροιας,σεημιόροφουπερυψωμένο (
σαν1οςόροφος),με2υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,
μπάνιο,σεπολύκεντρικόσημείο,μεατομική
θέρμανσηπετρελαίου,τοοποίοχρήζειανακαί-
νισης.Τοακίνητομπορείναγίνεικαιμίαάνετη
γκαρσονιέραμε1υ/δ,μεγάλησαλοκουζίνακαι
μπάνιο.Προσφέρεταισεπολύκαλήτιμήμόνο
23.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.13275ΣΠΑΝΙΑΒΙΛΑστηΡάχητης

Βέροιαςμεαποκλειστικήκαιανεμπόδιστηθέα
σεόλοντονκάμποσυνολικήςεπιφάνειας120
τ.μ.κτίσμα,σε4.250τ.μ.οικόπεδομεκήπο
φανταστικό,μειδιωτικήπισίναστοκαλύτερο
σημείοτηςπεριοχήςκαιμέσαστηνκαταπρά-
σινηφύση.Γιαπολύσοβαρούςενδιαφερόμε-
νους,θαυπάρξειυπόδειξηκατόπινραντεβού.
Τιμή290.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13262-ΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙκα-
τάαποκλειστικότητανεόδμητημονοκατοικίασυ-
νολικήςεπιφάνειας120τ.μ.σε2επίπεδα.Απο-
τελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλονοκουζίνα,
ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευασμένητο2001
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,έχει
απεριόριστηΘέα,τακουφώματααλουμινίουκαι
μίααποθήκη.Έχεικήπο,Τζάκι,BBQ,καιηλ.
Συσκευές,Μπαλκόνια24τ.μ.-Τιμή:200.000€.

Κωδ:106692ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΗΜΑΘΙΑΣ,

ΠωλείταικατάαποκλειστικότηταΜονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.σεδύοεπίπεδα,
κατασκευήςτου1999.ΤοΙσόγειοαποτελείται
απόένα1υ/δ,υπερπολυτελέςσαλόνιμαζί
μετραπεζαρία,μετζάκι,κουζίναανεξάρτητη
καιμπάνιο.Ο1οςόροφοςέχειπρόσβασημε
εσωτερικήσκάλακαιαποτελείταιαπό4υ/δ,
καθιστικόκαιέναυπερπολυτελέςμπάνιο,η
θέρμανσηείναιμεδύοεπιλογές,έχειατομική
πετρελαίουκαιυπάρχεικαιξυλολέβητας.Ευ-
ρίσκεταισεπεριφραγμένοοικόπεδο500τ.μ.με
πολύωραίοκήπο,διαθέτειεπίσηςμιαανοιχτή
θέσηστάθμευσηςαυτοκινήτουκαιαποθήκη
στηναυλήπερίπου15τ.μ.,ζητούμενοτίμημα
230.000€.Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδια-
φερόμενο.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13568-ΆνωΖερβοχώριΠΩΛΕΙΤΑΙ
νεόδμητηΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας
220τ.μ.2επιπέδωνσεοικόπεδο1000τ.μ.
Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια, καιWC.
Είναικατασκευασμένητο2000καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Απεριόριστη
Θέα,ΚουφώματαΑλουμινίου,ΠόρταΘωρα-
κισμένη,Αποθήκη,Κήπο,Τζάκι,Συναγερμό,
Τέντες,Διπλάτζάμια-Τιμή:ευκαιρίας80.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.13833ΚΕΝΤΡΟ ,Μητροπόλεως

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

Κωδ:13504-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από4Χώρους, .Είναικατασκευασμένοτο
2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέ-
λαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακι-
σμένη,Διπλάτζάμια-Τιμή:54.000€.Διαθέ-
τουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτου
ακινήτουαυτού.

ΚΩΔ.13186 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ,πωλούνται
Γραφειακοίχώροι1ουορ.με243τ.μ.μικτά
και212τ.μ.καθαράσυνολικά7χώροιόλοι
νοικιασμένοιμεσυνολικόμίσθωματα900€
μεωραίαδιαρρύθμισηκαιπροσφέρονται σε
τιμήεκπληκτικάσυμφέρουσα,μόνο190.000€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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.12783ΚΕΝΤΡΟ,πωλείταιΚατά-
στημα65τ.μ.Ισόγειο,κατασκευή1974,οιχώ-
ροιτουλειτουργικοί,σεπρονομιακήτοποθεσία
,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,μεμεγά-
ληβιτρίνα,σεπολύκαλήτιμήμόνο35.000€,
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.13548.ΒΕΡΟΙΑστηνπεριοχήΞη-

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

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13865ΡΑΧΗΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπε-

δοσυνολικήςεπιφάνειας386τ.μ.μέσαστο
χωριό,άρτιοοικοδομήσιμο,γωνιακό,σετιμή
ευκαιρίαςμόνο15.000€.

Κωδ.13793ΜΕΤΟΧΙ,Οικόπεδο529τ.μ.,
σπάνιο,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,
αμφιθεατρικόοικόπεδοφιλέτο,ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία,μόνογιααποφασιστικόαγοραστή.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,16.000€.

Κωδ13860ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ,Οικόπεδο
745τ.μ.,μεελιές,αμφιθεατρικό , ελαφρώς
επικλινές,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σετιμή
πράγματιχαμηλήμόνο10.000€,

Κωδ:13859-ΣτονΤρίλοφοευκαιρίαΠΩ-
ΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσεσημείομεανοιχτωσιάσυ-
νολικήςεπιφάνειας884τ.μ.Τιμήμόνο20.000€.

Κωδ:13826-ΣταΠαλατίτσιαΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας980τ.μ.σε
πολύκαλόσημείο.Τιμήμόνο15.000€.

Κωδ13807ΚΑΤΩΕΛΗΑ,Οικόπεδομε
συνολικά4.003τ.μ.,αποαυτάτα2.902τ.μ.
έχουντεθείεντόςτουσχεδίουπόλεως,τα685
τ.μ.είναιρυμοτομούμενακαιτα440τ.μ.εκτός
σχεδίου,διαθέτειμίαεκπληκτικήκαιανεμπό-
διστηθέα , είναι ελαφρώςεπικλινές ,πολύ
κοντάστηνΕληάπρονομιούχοοικόπεδο.Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
ευκαιρίαμόνογιααποφασιστικόαγοραστή
,προσφέρεταισε τιμήευκαιρίαςμόνοαπό
120.000€όλομαζίτώραμόνο90.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:14100.ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,Οικόπεδο

576τ.μ.,πρόκειταιγιαέναεκπληκτικόγωνιακό
οικόπεδο,ελαφρώςεπικλινέςκαισεεξαιρετικά
συμφέρουσατιμή,μόνο58.000€.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΑΠΟΕΞΑΓΩΓΙΚΗ βιοτεχνία ενδυμάτων
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1)Λογιστής με γνώσεις Γερ-
μανικώνήΑγγλικών,2)υπευθ.παραγωγής,
3) υπεύθ. δειγμάτων, να γνωρίζει όλες τις
μηχανές, 4) έμπειρες γαζώτριες, κοπτορά-
πτριες,πλακοραφούδες.Τηλ.:6996882201
&6996939909&lakosto1966@gmail.com.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
-Γκαρσονιέρα35 τ.μ.,πίσωαπο τοΣτάδιοΒέ-

ροιας.
-Οικόπεδο1.250τ.μ.κέντροΛαζοχωρίου
-Χωράφι6στρ.στοδρόμοπροςΑγ.Μαρίνα
-Χωράφι 3στρ., στο κανάλιΛαζοχωρίου,ποτι-

στικό.
Τηλ.:6996436044,6972236144

&2331062812.



ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοικιάζεται
επαγγελματικόςχώρος50τ.μ.,

πλήρως ανακαινισμένος, 1ος

όρ., γωνιακό, δίπλασταΑστι-

κά.Τηλ.:6946740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΟCOFFEE ISLAND, Βε-
νιζέλου 31 (κέντρο), αναζητεί

barista και διανομέα. Απο-
στολήβιογραφικώνστοe-mail:

coffeeislandveria@gmail.com.
Τηλ.:6976633096.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός κομμω-

τηρίου με βασικές γνώσεις

κομμωτικής, χωρίς υποχρεώ-

σεις, για πλήρη απασχόληση

σε κομμωτήριοστο κέντρο της

πόλης.Τηλ.:6974628212.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος λογι-
στικού γραφείου.ΑΠοστείλετε

βιογραφικόσημείωμαστηδιεύ-

θυνση:info@giouros.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος ΤΕ-
ΦΑΑ με εξειδίκευση στην κο-

λύμβηση για να εργαστεί ως

προπονητής στο κολυμβητή-

ριο “ΠΗΓΑΣΟΣAqua Center”

στη Βέροια.Ασφάλιση και α-

ποδοχέςσύμφωναμετονόμο.

Κατάθεση βιογραφικών στη

γραμματεία του κολυμβητηρί-

ου Σταδίου 125 Βέροια. Τηλ:

2331125087.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυτο-
κινήτων, ηλεκτρολόγος αυτο-

κινήτων από επιχείρηση στη

Βέροια για πλήρη απασχόλη-

ση. Ικανοποιητικήαμοιβή. ΖΗ-

ΤΕΙΤΑΙ οδηγόςΤαξί γιαπλήρη

απασχόληση καθώς και ΠΩ-

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ25τ.μ.επιπλωμένο,140€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ30τ.μ.μεντουλάπα,140€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.λουξ,επιπλωμένο,220€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ35τ.μ.επιπλωμένο,180€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ40τ.μ.επιπλωμενο,καλό,parking,270€
TΣΕΡΜΕΝΙ40τ.μ.καλό,μεντουλαπα,240€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ40τ.μ.επιπλωμένο,καλό,220€
ΚΤΕΛ50τ.μ.θέα,επιπλωμένο,220€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ50τ.μ.ανακαινισμένο,θέα,190€
ΚΕΝΤΡΟ55τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,220€
ΝΑΟΥΣΑ60τ.μ.,πολύκαλό,επιπλωμένο,260€
ΚΕΝΤΡΟ60τ.μ.ανακαινισμένο,μεντουλάπες,καλό,A/C,200€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ65τ.μ.εξαιρετικό,θέα,ατομ.λέβητας,280€
ΝΑΟΥΣΑ80τ.μ.επιπλωμένο,καλό,200€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ95τ.μ.οροφοδιαμέρισμα,καλό,310€
ΕΛΗΑ95τ.μ.12ετίας,τζάκι,θέα,360€
ΡΟΛΟΙ95τ.μ.καλό,ντουλάπες,230€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ150τ.μ.εξαιρετικό,ηλιακό,τζάκι,ατομ.λέβητας,440€
ΝΑΟΥΣΑ190τ.μ.μονοκατοικία,πολύκαλή,350€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ42τ.μ.επιπλωμένο&ανακαινισμένο,22.000€
ΚΤΕΛ50τ.μ.,ευκαιρία,17.000€
ΑΝΟΞΕΩΣ65τ.μ.ευκαιρία,16.000€
ΝΕΑΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ70τ.μ.μονοκατοικίαμεοικόπεδο,14.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ70τ.μ.ευκαιρία,επενδυτικό,23.000€
ΡΟΛΟΙ70τ.μ.επενδυτικό,33.000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ70τ.μ.γωνιακό,καλό,47.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ75τ.μ.15ετίας,εξαιρετικό,λουξ,65.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ85τ.μ.διαμπερές,ΕΥΚΑΙΡΙΑ,39.000€
ΚΕΝΤΡΟ90τ.μ.καλό,ανακαινισμένο,ευκαιρία,25.000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ95τ.μ.νεόδμητο,λουξ,85.000€
ΡΟΛΟΙ100τ.μ.καλό,50.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.θέα,καλό,37.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ100τ.μ.ρετιρέ,ευκαιρία,μεθέα,28.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ101τ.μ.θέα,διαμπερές,καλό,67.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ105τ.μ.10ετίας,εξαιρετικό,105.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ110τ.μ.μονοκατοικίαμεγωνιακόοικόπεδο,62.000€
ΕΛΗΑ120τ.μ.20ετίας,εξαιρετικό,138.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ120τ.μ.τζάκι,parking,127.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.10ετίαςυπερλουξ110.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ135τ.μ.ημιτελήςμονοκατοικία,22.000€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ140τ.μ.μονοκατοικία,επενδυτικό,57.000€
ΝΑΟΥΣΑ150τ.μ.πανέμορφημεζονέτα,ευκαιρία,120.000€
ΒΕΡΟΙΑ187τ.μ.τρομερήβίλαμεόλατακομφόρτ,220.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ240τ.μ.υπερλούξβίλαμισθωμένη350.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ270τ.μ.ημιτελέςκτίριο,ευκαιρία,125.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ20τ.μ.καλό,190€
ΠΙΝΔΟΥ35τ.μ.καλό,220€
ΚΤΕΛ35τ.μ.έτοιμογιακαφέ–αρτοποιείο,260€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ40τ.μ.καλό,380€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,450€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ45τ.μ.καλό,200€
ΠΙΕΡΙΩΝ60τ.μ.,καλό,300€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ65τ.μ.πολύκαλό,1.200€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ80τ.μ.πολύκαλό,670€
ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.14ετίας,καλό,480€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ130τ.μ.καλό,700€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝκτίριο140τ.μ.570€
ΠΙΕΡΙΩΝ170τ.μ.καλό,800€
ΕΔΕΣΣΗΣ240τ.μ.καλόμεπάρκινγκ,1.000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ550τ.μ.καλό,1.200€
ΒΕΡΟΙΑ2.200τ.μ.εξαιρετικόκτίριο,5.500€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΓΑΛΑΞΙΑΣ3.600μέτρα,8.000€
ΚΑΒΑΣΙΛΑ6.000μέτρα,10.000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ10.000μέτρα,μεδέντρα6ετών,26.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ14.000μέτρα,28.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ26.000μέτραστονδρόμο,95.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ160μέτρα,μεθέα,29.000€
ΔΟΒΡΑ420μέτρα,55.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ450μέτρα,μεοικοδομικήάδεια,50.000€
ΝΕΑΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ460μέτρα,γωνιακό,μεσπίτι,14.000€
ΤΡΙΛΟΦΟΣ570μέτρα,γωνιακό,μεσπίτι,27.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικότατη επιχείρηση καφενείο – ουζερί μεσταθερή
πελατείαλόγωσυνταξιοδότησης,6.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙεπιχείρησηυγιής&επικερδήςεπιχείρησηκαφέστοκέντρο
τηςΒέροιας,28.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙεργοστάσιοχρωμάτωνμεκτιριακέςεγκαταστάσεις,σεπλή-
ρηλειτουργία&με2υποκαταστήματαλιανικήςπώλησης,300.000€

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον,42τ.μ1ΔΣΚανωγειολουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85τ.μ2ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης21000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ75+75τ.μΟικ.200
τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ70000€
ΠΙΕΡΙΩΝκοντάδιπλοκατοικία80τ.μ+ισογειοσεοικοπ.220τ.μ
60000€
ΣΤΑΣΟΥΜΥΓΔΑΛΑισογειο87τ.μ2ΔΣΚχρησηαυλης,16000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ85τ.μ2οςχ.ασανσερΑρχοντοσπιτο2ΔΣΚΑ.Θ45000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ97Τ.Μ30ετων1ος2ΔσκΑν.Θερμ.μονο40000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ3ΔΣΚΑ.Θ30000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ55000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΑΛΣΟΣΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣ-ΚΑ.ΘΘέα200€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ1Δ-Σ-ΚΘερμ/τες,Θεα,κοπλαμ200€
ΠΑΤΡΙΔΑεπιπλ.Μονοκατοικια1δσκwc280
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣεπιπλωμενο2ΔΣΚ,Θεα,Α/CΑ.Θ350€
ΠΡΟΣΚΩΣΤΟΧΩΡΙκτημαμεκαστανιεςκαιαγροικιαεξοχικη1200Ε
ΤΟΝΧΡΟΝΟ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟοικοπεδο450τ.μχτιζει50τ.μ,μεΘεαΘαλασσαμε
αδεια15000€
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ22000τ.μγιαΦωτοβολταικά35000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ15στρ.ΘεσηΣυκιεςγιαφωτοβολταικαηκαλλι-
εργειες22000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ6500τ.μβιομηχανικοοικοπεδο65000€
ΠΡΟΣΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6στρ.70μετρααπόασφαλτο14000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙστηνασφαλτοπροςΛαζοχωρι6800τ.μ36000€
Λ.ΣΤΡΑΤΟΥΟικοπεδοσ.δ020600τ.μ50000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€

ΠΑΤΡΙΔΑ10ΣΤΡΜΕΡΕΥΜΑΓΙΑΦωτοβολταικα24000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο16.400στρστηνασφαλτοσοβαρες
προτασεις
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ26000€
ΠΡΟΣΜΟΝΟΣΠΙΤΑ19στρ.μεπωμονα50000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανικομόνο
28000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ. ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ

ΑΓΟΡΑ85τ.μγιαΙατρειο,Ινστντουτοκτλπ.70000€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΓΚΑΡΑΖΚλειστο18τ.μσταπαπακια7000€
ΚΕΝΤΡΟστονΑγ.Παταπιοκαταστημα18τ.μκαταλληλογιαπαρκιγκ
28000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜκαταστημα-γινεταιγκαραζ,25τ.μαπό37000τωρα
15000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ7χωρηεπαγ.στεγη2οςχωριςασαν.γιαφροντιστη-
ριο700€
ΚΕΝΤΡΟεπαγ.χωρος-270τ.μγιαφροντιστηριο-διαβιουμαθησηκτλπ
ΠΡΩΗΝΦΟΥΡΝΟΣκοντασταΑστικαμεπελατειααξιολογη600€
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μαπό
150εως2000€
ΠΑΡΚΙΓΚυπαιθριοστηναγορα50€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειομονοχωροπουχωριζειμεγυψοσανιδα50
τ.μ.280€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΠΑΡΚΙΓΚκλειστο25τ.μΕργοχωρι50€
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ85τ.μΕργοχωρικαινουριο300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€Σοβαρες
προτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ  ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ
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ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟΚΑΙΣΠΙΤΙ
Πωλείται οικόπεδο με σπίτι στη ΧαρίεσσαΝαούσης

εντός του οικισμού, 2.300 τ.μ. το οικόπεδο και 100 τ.μ.
περίπου τοσπίτι με επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους.
Πληρ.τηλ.:6981906509.

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτωνμε μηλιές 8 ετών

στονΒάλτοΣταυρούΒέροιαςκαιμεαντιχαλαζικήπροστα-
σια. Επίσης ένα τρακτέρUNIMOK, μίαπλατφόρμα και-
νούργια και μίαφρέζασυρταρωτή1,70σχεδόν καινούρ-
για.Πληροφορίεςστοτηλέφωνο:6973616847.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλ-
ληλοςγραφείου-βοη-
θόςΛογιστήγιαΛογιστι-
κόΓραφείοστηΒέροια.
Τηλ.:6932245383.



ΛΗΣΗγαϊδουράκια.Τηλέφωνα

επικοινωνίας: 2331071553 &

2331062900.Ώρες επικοινωνί-

ας:9:00με18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φαρμακοποιός ή
βοηθός φαρμακοποιού με ε-

μπειρίαγιαφαρμακείοστοΝο-

μόΗμαθιας.Αποστολήβιογρα-

φικούστο: aggeliesfarmakio@

gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανοτεχνίτης
αυτοκινήτων για μόνιμη εργα-

σία. Τηλ.: 23310 21904 κος

Κώστας.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ALU-SYN ζη-
τάει άτομο γιαμόνιμη εργασία

με εμπειρίασε κατασκευή και

τοποθέτηση κουφωμάτων.

Επικοινωνία για ραντεβού

2331073281 υπεύθυνοςπρο-

σωπικου Βύρων Σταμπούλο-

γλου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για ερ-
γασίασεφαρμακείομε επιδό-

τηση και σχετική εμπειρία.Α-

παραίτητηπροϋπόθεσηκάρτα

ανεργίας.Τηλ.: 23310 27507,

6947259696.

Η  ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ
‘’TSIFLIDISSECURITY’’ζητάεινα
προσλάβειγιαμόνιμηαπασχόλη-

ση,εξωτερικόπωλητήήπωλήτρια

γιατουςΝομούςΗμαθίας,Πέλλας,

Θεσσαλονίκης.Απαραίτηταπρο-

σόντα, ευχέρειαλόγου,αγγλική

γλώσσα,δίπλωμααυτοκινήτου,

άδειαεργασίαςπροσωπικούα-

σφαλείας,εμπειρίαμεβιογραφικό

καισυστάσεις.Μισθός,ασφάλιση

καιποσοστά.Παραλαβήδικαιολο-

γητικώνμεσυνέντευξηστακεντρι-

κάγραφείαμας,Θεσσαλονίκης

45Βέροιαwww.securitytsiflidis.

gr-sales@securitytsiflidis.gr-Τηλ.

2331027102.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ καθηγητής,

τελειόφοιτος του ΑΠΘ, με

φροντιστηριακηπείρα,παρα-

διδει ιδιαίτερα μαθήματα σε

μαθητέςΔημοτικού, Γυμνασί-

ου,Λυκείου (με εξειδίκευση

στηνΈκθεση).Τιμέςπροσιτές

μεμονωμένακαισεγκρουπά-

κια.Τηλ.:6973707829.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά είδη

τηςCICU σεπολύ κατάστα-

ση,400 ευρώόλαμαζί.Τηλ.:

2331062621.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ οικονομι-
κά ανεξάρτητος αναζητά σο-

βαρή εμφανίσιμη κυρίαχωρίς

οικογενειακέςυποχρεώσειςά-

νω των65 ετώνέως75 ετών

μετηνπροοπτικήγνωριμίαςκαι

συμβίωση.Τηλ.:6977951301.

ΚΥΡΙΟΣ συνταξιούχος, ζη-
τά γνωριμία με κυρία από55

ετών έως68 ετών, μεσκοπό

τησυμβιωσηήτογάμο.Τηλ.:

6986585060.

ΚΥΡΙΑ60ετών,συνταξιού-
χος, κοινωνική, αξιοπρεπής,

αναζητάσύντροφο έως 68 ε-

τώνμετα ίδιαχαρακτηριστικά

για μία ουσιαστικήσχέση ζω-

ής.Μόνοσοβαρέςπροτάσεις.

Τηλ.:6997933246.

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Μαγαζί80τμκαιυπόγειο90τμμεεξωτερι-
κόχώροπουανήκειστοκατάστηματιμή350€(κωδΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚΑΙΠΩΛΕΙΤΑΙ.ΠεριοχήΠιερίων.Ανεξάρτητη
οικοδομήπουαποτελείται,απόΙσόγειομαγαζί90τ.μ1οκαι
2οόροφοαπομίαγκαρσονιέρα.Τιμήπώλησης250000€.
Τιμήενοικίασηςόληςτηςοικοδομής500€(Π2Δ17)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα1ουορόφου95τ.μ.καθαρόμε3ΔΣΚμπάνιο,
διαμπερές,ατομικήθέρμανση.Χρήζειανακαίνισης.Τιμή
32.000ευρώ.
Διαμέρισμα2ουορόφουμεάνετεςσκάλεςσεκαλήκατάστα-
σηγινεταιμετριαδωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνισταφανάρια
Κύπρουκοντά.Πολύευχάριστοκαιάνετο.Τιμή35.000ευρώ.
Διαμέρισμα3ουορ.περιοχήρολόϊμε2δωμάτιασαλόνικου-
ζίναμπάνιο,βεράνταμεγάλη.Τιμή33.000€!!(κωδΠ2Δ32)
ΠεριοχήΕλιάς.Διαμέρισμα1ουορόφου,90τ.μ.,2δωμάτια,-
σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Γιάεπαγγελματικήστέγηηκατοικία.
ΠολύιδιαίτεροσεπολύεπίκαιροσημείοΤιμή120.000€(κωδ
ΠΔ24)
Στοκέντρο.Διαμέρισμα2ουορόφουμεανοιχτωσιά,2Δ
Σαλοκουζίνα,μπάνιο,ατομικήθέρμανση,διαμπερές.Τιμή
60000€(κωδΠ2Δ31)
ΣτοΡολόι.Με2δωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιοανακαινισμέ-
νο,στοντρίτοόροφοχρήζειανακαίνισης.Τιμή50000€(κωδ
Π2Δ6)
Σεκεντρικόσημείοδιαμέρισμα2ουορόφουμε3ΔΣΚμπάνιο,
ανακαινισμένο,μεθερμοσυσωρευτές.Τιμή70000€(κωδ-
ΠΔ21)
ΠάνωαπότοΠασάΚιόσκι.Διαμέρισμαπουκαλύπτειόλες
τισαπαιτήσεις,2ουορόφου,με3ΔΣΚ,μπάνιο,wc,τζάκι,με
ωραίεςβεράντεςκαιBBQ,απεριόριστηθέα,ωρομέτρηση,
κλειστόγκαράζ.Τιμή140000€(κωδΠΔ27)

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικίαιδιαίτεραπροσεγμένη,μαιζονετα,σαλόνι,κου-
ζινα,τραπεζαρίαwcστοπρώτοεπίπεδοκαι3ΔΜπάνιοστο
δεύτερο.Στοισόγειογκαράζκαιχώροςπροσεγμένοςγιακάθε
χρήση.Ενεργειακότζάκικαιθέρμανσηπετρελαίου.Μεγάλα
μπαλκόνιαμεθέα.Τιμή170000€(κωδΚΜ30)
ΜονοκατοικίαβαριάςκατασκευήςστοΠανόραμασε350τμ
οικόπεδο.Σεέναεπίπεδο3υπνοδωμάτιασαλόνιμετζάκι
τραπεζαρίακουζίναWCκαιμπάνιομετζακούζι.Στονεπάνω
όροφουπάρχεικαι4οδωμάτιοσοφίτα.Θέρμανσηατομική
ενδοδαπέδιαμεαντλίαθερμότηταςκαικαυστήραπετρελαί-
ου.Στοισόγειοστα100τμγκαρσονιέρακαιβοηθητικοίχώροι.

ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Κέντρο,ανακαινισμένοδιαμέρισμα2ουορόφου2ΔΣΚΜπά-
νιο,ατομικήθέρμανσηπετρελαίου.Τιμή270€
ΣτοΔημαρχείο,υπέροχοδιαμέρισμα3ουορόφουμε3Δ-
ΣΚουζίναμεγάλη,χώριασαλόνι,δύοτουαλέτες,ατομική
θέρμανση.Τιμή360€
ΣτοΡολόι,2ος,άνετεςσκάλες,2ΔΣΚΜπάνιο,ατομικήθέρμαν-
σηπετρελαίου.Τιμή200€
20ςόροφος,μεγάλο,άνετοδιαμέρισμα,2ΔΣΚουζίναμεγάλη,
κεντρικήθέρμανση,διαμπερέςμεθέα.Τιμή250€
ΓραφείουπέροχοστηνοδόΕλιάς,2ουορόφουμεέξιχώ-
ρους,κατάλληλοκαιγιασυστέγαση,πολύάνετο.Τιμή420€
ΓραφείοστηνοδόΚαρακωστήμετρειςχώρουςκατάλληλο
γιακάθεχρήση.Τιμή250€
ΠεριοχήΑκρόπολης.Καινούργιοδιαμέρισμαμε2ΔΣΚWC,
2οςόροφος,θέα,μεντουλάπα,τζάκι,αποθήκη,ατομική
θέρμαση.Τιμή300€(κωδ124)

ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο3416τ.μπροςΑγιοΓεώργιοτιμή16000ευ-
ρώ(κωδΧΠ1)
ΠεριοχήΠατρίδας10στρέμματα25000ευρώ(κωδΧΠ2)
ΠεριοχήΒικέλα.Οικόπεδο990τ.μ40000ευρώ(κωδΟΠ1)τιμή
συζητήσιμη.
ΣτοΜετόχιοικόπεδοεντόςσχεδίου1200τμ,40000ευρώ(κωδ
ΟΠ2)
ΠεριοχήΤριλόφου,6,5στρέμματαμεκτίσμα165τ.μ,ενοίκιο
500ευρώ,πώληση150000ευρώ(κωδΧΠ3)
ΠροςΜέσση,2στρέμματαμεαποθήκη190τ.μ60000ευ-
ρώ(κωδΧΠ4)
Αγροτεμάχιο,περιοχήπαλιάΛυκογιάννη,15250τ.μμεδέν-
δρα8ετών,140συμπήρινα,140εμπορικά,μεμπεκάκιαΤιμή
30000ευρώ(κωδΧΠ6)
ΠεριοχήΛαζοχώριμεΠατρίδα20132τ.μμεροδάκινασεπα-
ραγωγή(4ποικιλίες)τιμή60000ευρώ(κωδΧΠ7)
ΠροςΛαζοχώρι,15500τ.μκαι16000τ.μ,κοινόχρηστο,με
μικρόαγροτόσπιτο,αποθήκη,καιδένδρα(κεράσιακαιρο-
δάκινασεπαραγωγή)αυτόματοπότισμακαιπροστασίααπό
χαλάζι,τιμή60000ευρώ(κωδΧΠ8)

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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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ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-

ΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟ-

ΣΛΑΒΕΙ:
α)Άνδραήγυναίκαγια

βοηθό λογιστή που να
γνωρίζει το πρόγραμμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

β)Οδηγό με δίπλωμα
Γ΄κατηγορίας

γ) Αποθηκάριο που
να έχει γνώσεις χειριστή
κλαρκ

Πληροφορίες  στο
τηλ.:6947021868

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗμεέδρατηΒέροια,
ζητάάνδραή γυναίκαα-
πό 30 έως 50 ετών για
το Τμήμα Πωλήσεων.
Προσφέρει μισθό,πλήρη
ασφάλιση,αυτοκίνητοκαι
κινητό.Πληροφορίες στο
6947021868.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με φροντιστηριακή ε-
μπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε

μαθητέςΓυμνασίου-Λυκείου.Τιμέςπροσιτές.
Πληρ.τηλ.:6934447574.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κερδοφόρα
επιχείρηση, εργαστήριο
ζυμαρικών, με σταθερή
πελατείακαιμηχανήματα
σεεξαιρετικήκατάσταση.
Τηλ.:2331092777&6983
607757.ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Γερμα-

νικών,μεφροντιστηριακή
πείρα, παραδίδει ιδιαίτε-
ρα μαθήματα όλων των
επιπέδων. Τηλ.: 6931
155908.

Η εταιρίαΣ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΚΑΙΣΙΑΟ.Ε.επιθυμείναπρο-
σλάβει μεπλήρη απασχόλη-
σηπωλητή/πωλήτρια έως
30ετώνγια τονομόΗμαθίας.
Απαραίτητη η κατοχή διπλώ-
ματος ΙΧαυτοκινήτου.Ηπρο-
ϋπηρεσιασεαντίστοιχηθέση
θασυνεκτιμηθεί.Προσφέρεται
εταιρικό αυτοκίνητο και ελκυ-
στικόπακέτοιαποδοχών.Απο-
στολήβιογραφικούστοe-mail:
logistirio@oikobros.gr.

ΗεταιρίαPaniniA.E.
επιθυμείναπροσλάβει:

ΒοηθόΛογιστή
Απαραίτητα Προσόντα
•ΠτυχίοΑΕΙ,μεεπιθυμητέςμεταπτυχιακέςσπουδές
•Σχετικήπροϋπηρεσία τουλάχιστον5 ετών, εκ τωνοποίων τα2

σεαντίστοιχηθέση
•ΆριστηγνώσητηςΑγγλικήςγλώσσας
•ΠολύκαλήγνώσηκαιχειρισμόςMSOffice
•ΑπαραίτητηηγνώσηχειρισμούERP
•Ισχυρέςδιαπραγματευτικέςκαιεπικοινωνιακέςδεξιότητες
•Ικανότητα λήψηςαποφάσεων και επίλυσηςπροβλημάτωνυπό

συνθήκεςπίεσης
•Υπευθυνότητακαιεπαγγελματισμός
Παρέχονται
•Αποδοχέςανάλογαμεταπροσόντα
•Άριστοπεριβάλλον

ΥπάλληλοΑποθήκη
Απαραίτητα Προσόντα
•Τουλάχιστον5έτηεμπειρίαςστονχώροτωντρόφιμων(FMCG)
•Πτυχίοδευτεροβάθμιαςεκπαίδευσης
•Άριστεςεπικοινωνιακέςικανότητες
•ΓνώσηΗ/Υ(MSOffice,Er)
Παρέχονται
•Αποδοχέςανάλογαμεταπροσόντα
•Άριστοπεριβάλλον
ΕίδοςΕργασίας:Μόνιμος

Οδηγό
Απαραίτητα Προσόντα
•Τουλάχιστον5έτηεμπειρίαςσεπανόμοιαθέσηστονχώροτων

τρόφιμων(FMCG)
•Πτυχίοδευτεροβάθμιαςεκπαίδευσης
•Άριστεςεπικοινωνιακέςικανότητες
•ΓνώσηΗ/Υ(MSOffice,Er)
•ΔίπλωμαΓκατηγορίας
Παρέχονται
•Αποδοχέςανάλογαμεταπροσόντα
•Άριστοπεριβάλλον
ΕίδοςΕργασίας:Πλήρηςαπασχόληση,Μόνιμος

ΑποστολήΒιογραφικών:info@panini-foods.gr



Από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας εκδόθηκε ενημερωτική ανακοίνωση σχετικά με την κατα-
χώρηση μέσω ειδικής ψηφιακής εφαρμογής των εμβολιασμών κατά 
του ορότυπου 4 του ιού του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου. Η 
ανακοίνωση έχει ως εξής:

Σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ α  ο ρ ι ζό μ ε ν α  σ τ η ν  υ π ’  α ρ ι θ . 
2135/254593/15.09.2020 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώ-
ων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, τέθηκε εκ νέου σε λειτουργία η ειδική 
ψηφιακή εφαρμογή για την καταχώρηση στοιχείων εμβολιασμού 
και εμβολίων (κωδικός εκμετάλλευσης, αριθμός κτηνιατρικής συ-

νταγής, αριθμός δόσεων κ.τ.λ.), με σκοπό 
την παρακολούθηση της πορείας των εμβο-
λιασμών κατά του ορότυπου 4 του ιού του 
Καταρροϊκού πυρετού του προβάτου, ώστε 
να αξιολογηθεί η ορολογική κατάσταση των 
ευαίσθητων στη νόσο ζώων, με βάση την 
οποία θα εκτιμηθεί η επιδημιολογική εξέλιξη 
της νόσου.

Οι υπεύθυνοι των «σημείων πώλησης/
διάθεσης» των εμβολίων, αφού δηλώσουν 
στις οικείες κτηνιατρικές υπηρεσίες την 
πρόθεσή τους να πωλούν εμβόλια κατά 
του καταρροϊκού πυρετού, θα πρέπει να 
εγγραφούν στην ψηφιακή εφαρμογή του 
ΥΠ.Α.Α.Τ., ώστε να έχουν την απαιτούμενη 
πρόσβαση για την καταχώρηση των προα-
ναφερόμενων στοιχείων. Οι ενδιαφερόμενοι 
υποχρεούνται να καταχωρούν στην ανω-
τέρω ειδική ηλεκτρονική βάση δεδομένων 
της ηλεκτρονικής εφαρμογής όλα τα σκευ-
άσματα των εμβολίων που εμπορεύονται/
διαθέτουν προς τους τελικούς χρήστες, καθώς και πληροφορίες 
που περιέχονται στην κτηνιατρική συνταγή. Τονίζεται η σημασία της 
ορθής συμπλήρωσης των κτηνιατρικών συνταγών, με όλα τα απα-
ραίτητα στοιχεία, όπως προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία. 

Η εφαρμογή ονομάζεται: «Καταρροϊκός Πυρετός/Ηλεκτρονική 
Καταχώριση Εμβολίων» και είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του 
Υπ.Α.Α.Τ., στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.minagric.gr/
index.php/el/eservisesmenu-2

Πληροφορίες για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι 
ενδιαφερόμενοι για την εγγραφή τους περιγράφονται αναλυτικά 
στην ανωτέρω εγκύκλιο που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του 
ΥΠ.Α.Α.Τ. στον παρακάτω σύνδεσμο:

h t t p : / / w w w. m i n a g r i c . g r / i n d e x . p h p / e l / f o r f a r m e r 2 /
animalproduction/sheep-and-goats/823-astheneiesaigoprobaton

Σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. 494/52485 (ΦΕΚ 
635Β’/27.02.2020) Υπουργικής Απόφασης για το Πρόγραμμα ε-
πιτήρησης του Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου, «τα νόμιμα 
σημεία διάθεσης των εμβολίων για τον Καταρροϊκό Πυρετό είναι:

• τα καταστήματα λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτι-
κών προϊόντων (που εκτελούν μόνο συνταγές άλλων),

• τα κτηνιατρικά γραφεία παραγωγικών ζώων (που απαγορεύε-
ται να εκτελούν συνταγές άλλων κτηνιάτρων),

• οι κτηνίατροι των ιδιωτικών κτηνιατρείων ή κλινικών ζώων (που 
απαγορεύεται να εκτελούν συνταγές άλλων κτηνιάτρων),

• οι κτηνίατροι των κτηνιατρικών γραφείων παραγωγικών ζώων 
των Συνεταιριστικών οργανώσεων, των Συνεταιριστικών επιχειρή-
σεων και των Ομάδων Παραγωγών,

• τα φαρμακεία (που εκτελούν μόνο συνταγές άλλων).»
Οι κτηνίατροι που διενεργούν τους εμβολιασμούς κατά του κα-

ταρροϊκού πυρετού οφείλουν να συμπληρώνουν τα προβλεπόμενα 
Δελτία:

α) δελτίο εμβολιασμού (Παράρτημα ΙΙ) και 
β) δελτίο καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου που εμβολιάστηκε 

(Παράρτημα ΙΙΙ). 
Υποδείγματα των παραπάνω δελτίων επισυνάπτονται σε ξε-

χωριστά αρχεία στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας (Ενότητα «Δελτία Τύπου/Ανακοινώσεις Υπηρεσιών») στον 
παρακάτω σύνδεσμο:

h t t p : / / w w w . p k m . g o v . g r / d e f a u l t . a s p x ? l a n g = e l -
GR&page=35&pressid=20840

Τα συμπληρωμένα δελτία υποβάλλονται στο τέλος κάθε διμήνου 
του έτους στην οικεία Κτηνιατρική Υπηρεσία. 

Οι εμβολιασμοί θα καταγράφονται υποχρεωτικά και στα Μητρώα 
Φαρμακευτικής Αγωγής των εκτροφών.

P Κι άντε να 
βγάλεις όλον τον 
χειμώνα φέτος, ό-
ταν το καλοκαίρι 
δεν έχεις πάει ούτε 
ένα πανηγύρι…

 
P Δεν είναι λα-

ϊκές εκδηλώσεις τα 
γλέντια στα γήπεδα 
και τις πλατείες. Είναι 
μπεντζίνες.

 
P Λεφτά θα έ-

χουμε για τον χει-
μώνα. Εκείνα που 
θα μας λείψουν θα 
είναι τα καύσιμα.

 
P Κατά τα λοι-

πά. Δεν φοβάμαι ού-
τε ιούς ούτε σεισμούς 
ούτε πολέμους. Την 
ανθρώπινη βλακεία 
μόνο φοβάμαι.

 
P Που μπορεί να σε σκοτώσει ανά πάσα 

στιγμή και σε καθημερινή βάση.
 
P Και που δεν περιορίζεται ούτε με μάσκα 

ούτε εξ αποστάσεως. Αντιθέτως, πολλαπλασιά-
ζεται.

 
P Βλακεία είναι η ιδιότητα που μπορεί να 

σε κάνει μωρότερο των μωρών.
 
P Ώστε να υποστηρίζεις μαζική εκδήλωση 

που οργανώνουν κάποιοι όχι σοφότεροί σου σε 
καιρό πανδημίας. Έλεος!

 

P Τέλος και δεν επανέρχομαι. Γιατί φοβά-
μαι ότι είναι κολλητική.

 
P Τα τελευταία χρόνια με την αγάπη περνάμε 

σαν πιστωτική κάρτα. Ανέπαφα.
 
P Δεν με πειράζει τίποτα στη σχέση μας. 

Μόνο το ότι στο τέλος πάντα εγώ πληρώνω 
τον λογαριασμό.

 
P Κάτι που ακυρώνει το ‘η δε γυνή να φοβεί-

ται τον άντρα’. Ο άντρας φοβείται περισσότερο.
 
P Στο σπίτι παθαίνω ό,τι και στη δουλειά. 

Πάω με μεγάλη όρεξη να σχολάσω.
 
P Το κακό στην Ελλάδα είναι ότι έχουμε έξο-

δα βουλευτή και μισθό ΟΑΕΔ.
 

P Το μόνο καλό κάθε που μπαίνει το 
φθινόπωρο, είναι ότι βρίσκεις κάτι ξεχασμένα 
ψιλά στα μπουφάν.

 
P Αν δεν έπεσαν στο πλυντήριο…
 
P Στα πόσα κρούσματα αλλάζουμε πίστα 

μωρέ;
 
P Και:
 -Γιατρέ μου, η γυναίκα μου με απατά! λέει κά-

ποιος σε έναν παθολόγο.
-Με συγχωρείτε, του λέει ο γιατρός, αλλά πρέ-

πει να απευθυνθείς σε δικηγόρο. Εγώ δε μπορώ 
να σε βοηθήσω…

-Δεν κατάλαβες γιατρέ! Με απατά τώρα 6 μή-
νες, αλλά κέρατα δεν έχω βγάλει ακόμη. Μήπως 
έχω έλλειψη ασβεστίου;

K.Π.
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Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: 
Λειτουργεί εκ νέου η ψηφιακή καταχώρηση εμβολιασμών 

για τον καταρροϊκό πυρετό του προβάτου
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