
Τις λαϊκές αγορές Νάουσας 
και Βέροιας επισκέφθηκε κλιμάκιο του 

ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Ημαθίας, με επικεφαλής 
Καρασαρλίδου και Καλδάρα

Βέροια:  Διακοπή νερού σήμερα λόγω 
εργασιών στην περιοχή μεταξύ των 

οδών Ανοίξεως – Κωττουνίου- 
Εμ. Ζάχου – Μπιζανίου – Ανοίξεως

Ποιος θα πληρώσει 
τις «ρευματοχτυπημένες» συσκευές 

από τις διακοπές ρεύματος;

Σήμερα Τετάρτη η προβολή 
του ντοκιμαντέρ για τη Νάουσα 
από την ΕΡΤ3, στην εκπομπή 

‘’Τοπόσημα 1821’’

Με πέντε ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες ο Δήμος Βέροιας 

εξυπηρετεί με ασφάλεια τους πολίτες, 
στην εποχή του Covid

Κεραμικός  φούρνος τελικά το εύρημα 
της εκσκαφής στην Ανοίξεως

Φινάλε με νίκη του Φιλίππου 3-0 σετ 
τον ΟΦΗ και τερμάτισε 7ος
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Είναι το self test
ένα νέο όπλο για τον έλεγχο 

του κορωνοϊού;
  Από σήμερα μπαίνει στη μάχη κατά του 
κορωνοϊού, ένα ακόμη όπλο, το  self test. Αυτό 
το σετάκι που με απλά βήματα κάνεις μόνος 
σου τεστ για τον ιο και έχεις αποτέλεσμα σε λίγα 
λεπτά. Μπορεί τα κανάλια να το έχουν ανάγει σε 
«ανατολικό» ζήτημα με συνεχείς επιδείξεις μπροστά 
στην κάμερα, αλλά η αλήθεια είναι κάπου στη 
μέση, αφού είναι απαραίτητη η ενημέρωση για 
την διενέργεια του τεστ χωρίς λάθη. Φυσικά είναι 
κάτι απλούστατο(οι γυναίκες επί δεκαετίες κάνουν 
αντίστοιχη διαδικασία για το τεστ εγκυμοσύνης) 
και μάλιστα η κυβέρνηση το έχει συνδέσει με 
την επανέναρξη των σχολείων. Λίγη γκρίνια και 
ανησυχία στην αρχή για την διαδικασία, αλλά θα 
πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο έλεγχος αυτή 
την στιγμή και η επισήμανση των ασυμπτωματικών 
κρουσμάτων, είναι ένας παράγοντας που πιθανότατα 
να βοηθήσει σημαντικά στην αποτελεσματική 
αντιμετώπιση του ιού. 

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΝΟΜΟΥΗΜΑΘΙΑΣ

(τακτικόμέλοςΣ.Η.Π.Ε.)

Ιδρυτής
+ΖΗΣΗΣΧ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

Ιδιοκτησία
ΠΑΤΣΙΚΑΣΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΒΕΡΟΙΑΣΕ.Ε.

Εκδότης-Δ/ντής
ΖΗΣΗΣΜΙΧ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΣύμβουλοςΈκδοσης
ΜΙΧΑΛΗΣΖ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ
Βενιζέλου10,Βέροια
Τ.Κ.59132
ΤΗΛ.2331502603
FAX2331502481
www.laosnews.gr
laosveroia@gmail.com
news@laosnews.gr

e-mailλογιστηρίου:
info@laosnews.gr

Συνδρομές
Ετήσιαιδιωτών
εσωτερικού100ευρώ+ΦΠΑ
Εξαμηνιαίαιδιωτών
εσωτερικού50ευρώ+ΦΠΑ
ΕτήσιαΔήμων,Περιφερειών,Τρα-
πεζών,Οργανισμών&εταιριώνΑ.Ε.
300ευρώ+ΦΠΑ

Δημοσιεύσειςανά
εκατοστόστήλης
Πλειστηριασμώνκαι
Διακηρύξεων5,00ευρώ.
ΙσολογισμώνΑ.Ε.-Ε.Π.Ε.5,00ευρώ.
ΔημοσιεύσειςΔημοσίου2,00ευρώ.
Ιδιωτικέςδημοσιεύσειςκατόπινσυ-
νεννόησης

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα

ήόχι
δενεπιστρέφονται

ΛΑΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ10

59132
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ

Κωδικός1801

τα
 λ

αϊ
κά

 μ
ας ΕΤΟΣ:

2021
Μήνας:04

Εβδομάδα:15

ΑνατολήΉλιου:06.01

ΔύσηΉλιου:18.53

97-268

ΤΕΤΑΡΤΗ
7

ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Καλλιοπίου και Ακυλίνης μαρτ.

Ποιος θα πληρώσει τις «ρευματοχτυπημένες» συσκευές 
από τις διακοπές ρεύματος;

ΜισήπερίπουώραδιακοπήςρεύματοςταξημερώματατηςΤρίτης,βύθισανστοσκοτάδισχεδόνόλητηνΒέροια,
πουωστόσολόγωτηςώρας(02.45-3.15),δενέγινεαντιληπτήαπότονπερισσότεροκόσμο.Πάντωςφαίνεταιότιηδι-
ακοπήρεύματοςκυριολεκτικάκαιμεταφορικάέπιασεπολύκόσμοστονύπνο,πουαντιλήφθηκαντααποτελέσματατης
διακοπήςτοπρωίτηςΤετάρτης,ότανδιαπίστωσανβλάβεςσεηλεκτρονικέςκυρίωςσυσκευές.Υπολογιστές,τροφοδο-
τικάηλεκτρονικώνσυσκευών«χτυπήθηκαν»απότηνεπαναφοράτουρεύματος,σύμφωναμεπληροφορίες,καταστρέ-
φονταςήδημιουργώνταςσοβαρέςβλάβες.

Δυστυχώςανάλογεςαναφορέςζημιώνέχουμετοτελευταίοδιάστημα,απότασυνεχή«παιχνίδια»τουρεύματος,
ωστόσοτην«λυπητερή»γιαεπισκευέςήαντικατάστασητωνσυσκευώντηνπληρώνειοπολίτηςχωρίςναέχεικαμία
απολύτωςευθύνη.ΟΔΕΔΔΗΕθαπρέπεικάποιαστιγμήμευπευθυνότητανααναλάβειτηναντικειμενικήτουευθύνη,
γιατίδυστυχώςτοηλεκτρικόρεύμαωςπαρεχόμενηυπηρεσίακαιπροϊόν,βλάπτειμεαυτέςτιςδιακοπέςκαιεπαναφο-
ρέςσοβαράτην«υγεία»τωνηλεκτρονικώνσυσκευώνκαικατ’επέκτασητηντσέπημας.

Οικονομικέςενισχύσεις1.334,30
ευρώαπότονΕΛΓΑσήμερα

στηνΗμαθία
Κρατ ικές  ο ικονομ ικές  εν ισχύσε ις

1.674.584,32ευρώ,θακαταβάλεισήμεραο
ΕΛ.Γ.Α., σε 915 δικαιούχουςπαραγωγούς
τωνΠρογραμμάτωνΚρατικώνΟικονομικών
Ενισχύσεωνπουολοκλήρωσαντηναποκα-
τάσταση των ζημιών στιςπληγείσες γεωρ-
γικές τους εκμεταλλεύσειςή είναι δικαιούχοι
ενισχύσεωνγιααπώλειαπαραγωγής.Οκύ-
ριος όγκος των ενισχύσεωναφορά κυρίως
ζημιέςπουεντάχθηκανστοπρόγραμμα«Ε-
τήσιο2017», καθώςκαι «Πυρκαγιές2017»,
ενώ ξεκινά και η καταβολή ενισχύσεων για
τιςζημιέςπουεντάχθηκανσταπρογράμματα
«Ετήσιο2018»και«Πυρκαγιές2018».

Τοποσό για τηνΗμαθία είναι 1.334,30
ευρώ.

Κεραμικόςφούρνοςτελικάτοεύρημα
τηςεκσκαφήςστηνΑνοίξεως

Έναςκεραμικόςκλίβανος(φούρνος)ήταντοαρχαιολογικόεύρημαπουαποκαλύφθηκεαπότιςεργασίεςεκσκαφήςτης
ΔΕΥΑΒγιααντικατάστασηαμιαντοσωλήνωνστοδίκτυούδρευσηςεπίτηςοδούΑνοίξεωςτηςΒέροιας.ΉδηαπότηνΔευ-
τέραηαρχαιολογικήυπηρεσίαάρχισεναεξετάζει,νααξιολογείκαινααποτυπώνειτοεύρημα,ενώτοσημείοαυτόεξακο-
λουθείναπαραμένειπεριορισμένο,έωςότουολοκληρωθούνοιεργασίεςτωναρχαιολόγων.

Τοέργοπροχωράεικαιοστόχοςείναιναεπισπευτούνοιεργασίεςώστεναανακουφιστείσύντομαοκυκλοφοριακός
φόρτοςπουσημειώνεταιστηνπόληαπότοκλείσιμοτηςΑνοίξεως.Νασημειώσουμεότιυπάρχειεμφανήςσήμανσηγια
τουςοδηγούς,οιοποίοικατευθύνονταισε«περιφερειακές»διαδρομέςγιαναφτάσουνστοκέντροτηςπόλης.

Συνεδριάζει 
εκτάκτως σήμερα η 

επιτροπή των ειδικών 
για τα σχολεία 
-Συμμετέχει η 

υπουργός Παιδείας
Μετά τον χθεσινό αρνητικό α-

ριθμό κρουσμάτων,  συνεδριάζει
σήμερα εκτάκτως η επιτροπή των
ειδικών για να συζητήσει σχετικά
μετασχολεία,μετησυμμετοχήτης
υπουργούΠαιδείας.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το
άνοιγμα τωνσχολείων είναιπιθανό
στις12Απριλίου,εφόσονθαξεκινή-
σει και η δωρεάνδιανομή των self
testαπόταφαρμακεία,απόσήμερα
Τετάρτη7Απριλίου.
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Από τον ΕΟΔΥ με πρωτοβουλία του Δήμου Νάουσας 
Δύο θετικά στα 100 rapid tests 

που έγιναν στα Λευκάδια
Ο λ ο κ λ η ρ ώ -

θηκε  χθες   Τρ ί τη 
(06.04.2021) η διενέρ-
γεια δειγματοληπτι-
κών ελέγχων ταχείας 
ανίχνευσης αντιγόνου 
Covid-19  στην πλα-
τεία της Τοπικής Κοι-
νότητας Λευκαδίων, με 
πρωτοβουλία του Δή-
μου Νάουσας  σε συ-
νεργασία με τον ΕΟΔΥ, 
με στόχο την πρόληψη 
και τον περιορισμό της 
εξάπλωσης της νόσου 
Covid-19. 

Συνολικά πραγμα-
τοποιήθηκαν 100 rapid tests, εκ των οποίων δυο ήταν θετικά. 

Σύλληψη γυναίκας για κλοπή 
χρυσής αλυσίδας από ηλικιωμένη

Συνελήφθη στις 5 Απριλίου 2021 το απόγευμα σε περιοχή της Ημαθίας, από αστυνομικούς του Τμήματος 
Ασφάλειας Βέροιας, μία ημεδαπή γυναίκα, καθώς όπως προέκυψε από την έρευνα, το πρωί της ίδιας μέρας 
προσέγγισε πεζή ηλικιωμένη γυναίκα στη Βέροια και με τη μέθοδο του εναγκαλισμού της αφαίρεσε μία χρυσή 
αλυσίδα με σταυρό που φορούσε στο λαιμό της. 

Στη συνέχεια διέφυγε με όχημα που την ανέμενε συνεργό της, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί 
και αναζητείται να συλληφθεί εντός των ορίων του αυτοφώρου.

Η κλεμμένη χρυσή αλυσίδα με τον σταυρό βρέθηκε και αποδόθηκε στην ηλικιωμένη γυναίκα. 

Κανένα θετικό σε σύνολο 79 Rapid 
Testς στην Πατρίδα Δήμου Βέροιας

Ολοκληρώ -
θηκε το μεσημέ-
ρι της Τρίτης 6 
Απριλίου 2021 
η  δ ι α δ ι κα σ ί α 
τ ω ν  δ ω ρ ε ά ν 
γρήγορων τεστ 
ανίχνευσης αντι-
γόνων του ιού 
S A R S - C o V- 2 
(rapid test) που 
διοργάνωσε ο 
Δήμος Βέροιας 
σε συνεργασία 
με την Κινητή 
Μονάδα του ΕΟ-
ΔΥ στην Ημαθία, 
στην Κοινότητα 
Πατρίδας.

Ο δειγματο-
ληπτικός έλεγ-
χος πραγματοποιήθηκε στον εσωτερικό χώρο του Κοινοτικού Καταστήματος, τηρουμένων όλων των προ-
βλεπόμενων υγειονομικών μέτρων. Από τα 79 συνολικά δείγματα που ελέγχθηκαν δεν εντοπίστηκε θετικό 
κρούσμα.

Ο Δήμος Βέροιας ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στις δειγματοληψίες, στο πλαίσιο της άριστης συνεργασί-
ας με υγειονομικά κλιμάκια του ΕΟΔΥ που επεμβαίνουν όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Βέροια:  Διακοπή νερού σήμερα 
λόγω εργασιών στην περιοχή μεταξύ 
των οδών Ανοίξεως – Κωττουνίου- 
Εμ. Ζάχου – Μπιζανίου – Ανοίξεως 

Η ΔΕΥΑΒέροιας γνωστοποιεί στους καταναλωτές και πελάτες της ότι, την σήμερα Τετάρτη 7 Απριλίου 2021 
από τις 09:00 έως τις 15:00 θα γίνει προγραμματισμένη διακοπή νερού στην περιοχή της εκκλησίας των Αγ. 
Αναργύρων, μεταξύ των οδών Ανοίξεως, Κωττουνίου, Μερ. Καρακωστή, Εμ. Ζάχου, Ήρας, Παύλου Μελά, 
Μεγ. Αλεξάνδρου, Αντωνιάδη, Λακωνίας, Μπιζανίου και Ανοίξεως στη Βέροια. Η διακοπή είναι προγραμμα-
τισμένη λόγω των εργασιών αντικατάστασης των αμιαντοσωλήνων του δικτύου ύδρευσης της περιοχής. Θα 
καταβληθεί προσπάθεια οι εργασίες να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν, ώστε να δοθεί το νερό γρη-
γορότερα.

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

Η ΔΕΥΑΒ ζητεί την κατανόηση των καταναλωτών-πελατών της για την ολιγόωρη αναστάτωση που θα υπο-
στούν.  

Στην αδιάλειπτη λειτουργία των υπηρεσιών για 
την εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση των πολιτών 
στοχεύει ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου 
Βέροιας. Η τεχνολογική μετάβαση προσφοράς 
και παροχής υποστήριξης προς τους δημότες γί-
νεται πιο επίκαιρη από ποτέ σήμερα, στην Covid 
εποχή. 

Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Ψηφιακής Πολιτικής του Δήμου, στο πλαίσιο του 
δικτύου των «έξυπνων πόλεων» έχει δημιουργή-
σει τις παρακάτω ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς 
όφελος του πολίτη σε μία εποχή που η ασφάλεια 
των πολιτών θεωρείται δεδομένη λόγω των συν-
θηκών της πανδημίας του κορωνοϊού:

Ηλεκτρονικό ΚΕΠ: “myKEPlive” - Ο Δήμος 
Βέροιας εντάχθηκε στο πρόγραμμα “mykep live” 
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Οι 
δημότες μπορούν να συναλλάσσονται με τα ΚΕΠ 
μέσω βιντεοκλήσης.

Εφαρμογή Ηλεκτρονικών Ραντεβού - Οι δημό-
τες κλείνουν τα ραντεβού τους με τις υπηρεσίες 
του Δήμου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
στη διεύθυνση veria.irantevou.gr .

Live οι συνεδριάσεις του δημοτικού συμβου-
λίου - Οι συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλί-
ου μεταδίδονται ζωντανά σε όλο το κοινό μέσω 
του επίσημου καναλιού του δήμου Βέροιας στο 
YouTube, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την ενη-
μέρωση των πολιτών.

Εφαρμογή app «Δήμος Βέροιας» - Δίνεται 
η δυνατότητα γρήγορης, εύκολης και ψηφιακής 
ενημέρωσης για τα νέα και τις ανακοινώσεις του 
δήμου βρίσκοντας παράλληλα χρήσιμες πληρο-
φορίες μέσω της εφαρμογής «Δήμος Βέροιας». 
H εφαρμογή είναι διαθέσιμη δωρεάν σε φορητές 
συσκευές (κινητά τηλέφωνα, tablets κλπ) με λογι-
σμικό ANDROID και iOS.

Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση Δημοτών και Ε-
πιχειρήσεων - Μέσω της πλατφόρμας veria.

digitalcert.gr οι δημότες έχουν τη δυνατότητα 
να υποβάλλουν αιτήματα εξυπηρέτησης, να ε-
πισυνάψουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και 
εν τέλει να εξυπηρετηθούν, παραλαμβάνοντας 
ηλεκτρονικά στο προσωπικό τους αποθετήριο 
τα έγγραφα που εκδίδονται από τις υπηρεσίες, 
χωρίς να χρειαστεί να προσέλθουν στα γραφεία 
των Υπηρεσιών.

 «Προτεραιότητα των δημοτικών αρχών πρέ-
πει να αποτελεί η καταπολέμηση του ψηφιακού 
αναλφαβητισμού. Η πρόσβαση στο διαδίκτυο 
πρέπει να αναγνωρίζεται ως δικαίωμα των πολι-
τών και όχι απλά ως υποδομή. Κύριο μέλημα μας 
είναι η ψηφιακή αναβάθμιση των υπηρεσιών του 
δήμου και η ανάπτυξη ενός σύγχρονου μοντέλου, 
αξιοποιώντας την τεχνολογία και παρέχοντας α-
ναβαθμισμένες υπηρεσίες προς τους πολίτες και 
τις επιχειρήσεις» σημειώνει ο Δήμαρχος Βέροιας, 
Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης.

«Στόχος της διοίκησης του Δήμου είναι να βελ-
τιώνει συνεχώς τις παροχές της προς τους δημό-
τες μέσα από καινοτόμες υπηρεσίες. Το διάστημα 
της υγειονομικής κρίσης καταφέραμε μέσα από 
τις παραπάνω πλατφόρμες να διατηρήσουμε την 
ασφάλεια τόσο του προσωπικού του δήμου όσο 
και των συμπολιτών μας, ενώ παράλληλα συνε-
χίστηκε η πορεία του ψηφιακού μετασχηματισμού 
του Δήμου χωρίς κανένα εμπόδιο» επισημαίνει 
ο Αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
Ψηφιακής Πολιτικής & Καινοτομίας του Δήμου 
Βέροιας, Καλλίστρατος Γρηγοριάδης.

Οι προκλήσεις στην τεχνολογία πληροφορικής 
και στον τομέα των επικοινωνιών δημιουργούν 
νέα δεδομένα στην οργάνωση και επένδυση του 
Δήμου Βέροιας για την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση 
των δημοτών, οι οποίοι υποβάλλουν τις αιτήσεις 
τους και να λαμβάνουν τα ανάλογα έγγραφα 
άμεσα, χωρίς φυσική παρουσία στις δημοτικές 
υπηρεσίες, προς αποφυγή συνωστισμού.

Με πέντε ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες ο Δήμος Βέροιας 

εξυπηρετεί με ασφάλεια τους 
πολίτες, στην εποχή του Covid



Στην δημιουργία 
μητρώου καλλιτεχνών 

προχωρά 
ο Δήμος Νάουσας

Ο Δήμος Νάουσας προχωρά στην δημιουργία μητρώου καλλιτεχνών, δημι-
ουργώντας  φόρμα καταχώρησης των στοιχείων ανθρώπων που δραστηριοποι-
ούνται στο χώρο των τεχνών, των εικαστικών, (ζωγραφική, φωτογραφία, video 
art, performance art, multimedia, mixed media), της μουσικής, του χορού, του 
θεάτρου, των εφαρμοσμένων τεχνών, των κατασκευών κ.ά., οι οποίοι βρίσκονται ή 
εργάζονται στον Δήμο Νάουσας ή έχουν καταγωγή από τον δήμο, ώστε οι αρμόδι-
οι του Τμήματος Πολιτισμού να επικοινωνούν μαζί τους για τη συμμετοχή τους σε 
καλλιτεχνικές δράσεις, που θα πραγματοποιούνται στον Δήμο Νάουσας, όταν το 
επιτρέψουν οι συνθήκες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν τα στοι-
χεία τους στον παρακάτω σύνδεσμο, που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του δήμου: 
https://survey123.arcgis.com/share/54c19807f3304dddb90f100c434d697f
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Τις λαϊκές αγορές Νάουσας και Βέροιας επισκέφθηκε κλιμάκιο του 
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Ημαθίας, με επικεφαλής Καρασαρλίδου και Καλδάρα

Από το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙ-
ΖΑ Ημαθίας γνωστοποιούνται τα εξής:

«Το Σάββατο 3 και την Τρίτη 6 Α-
πριλίου, αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΠΣ Ημαθίας, αποτελούμενη από 
την βουλευτή κ. Φρόσω Καρασαρ-
λίδου, τον συντονιστή της Νομαρχι-
ακής Επιτροπής κ. Κώστα Καλδάρα 
και μέλη του κόμματος, επισκέφτη-
καν την λαϊκή αγορά της Νάουσας και 
της Βέροιας αντίστοιχα και συζήτησαν 
με παραγωγούς, πωλητές της λαϊκής 
και καταναλωτές, για το σχέδιο νόμου 
που η κυβέρνηση και το υπουργείο 
Ανάπτυξης, θέλει να επιβάλλει. Ένα 
νομοσχέδιο που ανατρέπει τον κοι-
νωνικό χαρακτήρα του θεσμού, αφαι-
ρεί κι αυτό το πενιχρό εισόδημα των 
παραγωγών και φέρνει τις μεγάλες 
εταιρείες να διαχειρίζονται τις λαϊκές 
αγορές και να επιβάλλουν τα συμφέροντα τους. Ομόφωνα ο κόσμος της παραγωγής δήλωσε αποφασισμένος να εμποδίσει τα κυβερνητικά σχέδια που διώχνουν τους παραγωγούς και στρέφουν τους κατανα-
λωτές στα μεγάλα supermarkets, με δραματικά αποτελέσματα στο εισόδημα των παραγωγών, αλλά και στο καλάθι των καταναλωτών που ζητούν ποιοτικά, φρέσκα και φτηνά προϊόντα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ στηρίζει με αποφασιστικότητα τον δίκαιο αυτόν αγώνα και δεσμεύεται ότι εάν ψηφιστεί το νομοσχέδιο, θα καταργήσει όλες τις διατάξεις που αλλοιώνουν τη μορφή των λαϊκών αγορών».

Ένα ωριαίο τηλεοπτικό «ψηφιδω-
τό» παράδοσης και ιστορικής μνήμης 
για τη Νάουσα θα προβληθεί στην Δη-
μόσια Τηλεόραση την ερχόμενη εβδο-
μάδα, στο πλαίσιο των επετειακών 
εκπομπών για τα 200 χρόνια από την 
κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης. 

Πρόκειται για το ντοκιμαντέρ που 
γυρίστηκε πρόσφατα στη Νάουσα, στο 
πλαίσιο της τηλεοπτικής παραγωγής 
‘’Τοπόσημα  1821’’, το οποίο θα προ-
βληθεί την Τετάρτη 7 Απριλίου, στις 6 
το απόγευμα, στην ΕΡΤ3.

Επιπλέον, το ντοκιμαντέρ για τη 
Νάουσα θα προβληθεί και στην ΕΡΤ2 
το Σάββατο 10 Απριλίου στις 12 το 
μεσημέρι. 

Στους πρόποδες του όρους Βερμί-
ου, η Νάουσα, που έχει χαρακτηριστεί 
ως ηρωική πόλη. Είναι εκεί που βρί-
σκεται η Αράπιτσα, ένα από τα λίγα 
ποτάμια στην Ελλάδα που έχουν ο-
νομασία θηλυκού γένους. Ένα ποτάμι 
που έχει μείνει στην ιστορία για τη με-
γάλη θυσία των γυναικών της πόλης, 
τον Απρίλιο του 1822, οι οποίες προ-
τίμησαν να πέσουν αυτές και τα παιδιά 
τους στα νερά του παρά στα χέρια των 
Τούρκων.

Πώς ήταν η Νάουσα στο ξέσπα-
σμα της Επανάστασης; Τί συμβολίζει 
ο χορός Μακρυνίτσα; Ποιος ήταν ο 
Ζαφειράκης; Τί διαδραματίστηκε στο 
ολοκαύτωμα της Νάουσας; Περπάτησε 
πράγματι το ακέφαλο σώμα του Κοκο-
βίτη; Γιατί είναι άνδρας η ‘Μπούλα’;

Τα ‘Τοπόσημα του ‘21’ θα μας οδη-
γήσουν σε ένα ταξίδι, που ξεκινά στα 
χρόνια της Επανάστασης και φτάνει 
στο παρόν. Με τη βοήθεια της τεχνο-

λογίας και της ψηφιακής απεικόνισης, 
βλεπουμε να ζωντανεύει η Νάουσα 
του 1821 και φτάνουμε έως το σήμερα. 
Συνομιλουμε με τους  κατοίκους της.

Ο χρονοταξιδώτης θεατής επισκέ-
πτεται την Αράπιτσα και  βιώνει το 
δρώμενο της αναβίωσης της θυσίας 
των γυναικών, ακούει το τραγούδι της 
Μακρυνίτσας. Μαθαίνει την ιστορία 
μέσα από το αποκριάτικο έθιμο με τις 
Μπούλες και τους Γενίτσαρους. Τα 
παιδιά κι οι νέοι ως θεματοφύλακες 
της βαριάς κληρονομιάς του τόπου 
τους. Αλλά και το μοναδικό φυσικό 
περιβάλλον, η παραγωγή κρασιού, η 
σημασία του τουρισμού, η στοχοπρο-
σήλωση στην ανάπτυξη, που οδηγούν 
το βλέμμα της Νάουσας στο αύριο.

Ένα ωριαίο ψηφιδωτό παράδοσης 
και ιστορικής μνήμης στη Νάουσα του 
’21. Του τότε και του τώρα.  

Συντελεστές:
Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Καραντινά-

κης
 Παρουσίαση: Γρηγόρης Τζιοβάρας  

Concept: Αναστασία Μάνου
 Σενάριο:Γρηγόρης Τζιοβάρας,
 Script: Βάσω Χρυσοστομίδου
 Δ/σηπαραγωγής: ΦάνηςΜιλλεού-

νης
 Δ/νση φωτογραφίας: Μιχάλης 

Μπροκαλάκη
 Μοντάζ: ΗρακλήςΦίτσιος
Μουσικήεπιμέλεια: ΝίκοςΠλατύρα-

χος
VFX :  Wh i t e  f ox  an ima t i on 

department, Newset ltd
Εxecut iveProducer :  Αναστα -

σία Μάνου Εκτέλεση Παραγωγής: 
WhiteFoxAE

Σήμερα Τετάρτη η προβολή 
του ντοκιμαντέρ για τη Νάουσα 
από την ΕΡΤ3, στην εκπομπή 

‘’Τοπόσημα 1821’’

«Αυλαία» με Αντώνη Στεφανόπουλο, 
στις ιστορίες  των τεχνικών 

του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας
-Μέσα από το κανάλι του Θεάτρου στο youtube και στο  soundcloud

Με τον φωτιστή, σκηνογράφο και εικαστικό 
Αντώνη Στεφανόπουλο κλείνει η σειρά των 
ψηφιακών συνεντεύξεων  (podcastς) των τε-
χνικών του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου  
Βέροιας, μέσα από τα κανάλια του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 
στο youtube και στο  soundcloud.

 Ο Αντώνης Στεφανόπουλος μιλάει για τις 
σκηνογραφίες του, για τις απαιτήσεις της δου-
λειάς του, τη σπουδή και το πάθος στην τέχνη, 
μιλάει για την άνθιση  των ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. που ξε-
κίνησαν με  βασική αρχή την αποκέντρωση και 
την περιφερειακή τους δράση δίνοντας την ευ-
καιρία  και στα πιο απομακρυσμένα χωριά να 
δουν θέατρο και πώς άρχισε να χάνεται αυτό 
κάποια στιγμή, όταν οι παραγωγές γινόταν με 
στόχο και  προορισμό κυρίως το Ηρώδειο και 
το Λυκαβηττό. Μιλάει για τις συνεργασίες του 
με σημαντικούς σκηνογράφους και μεγάλους 
δασκάλους του θεάτρου, περιγράφει με χιού-
μορ ιστορίες για...  αφίσες και εύθυμες στιγμές κατά την προ-
ετοιμασία των παραστάσεων, αναφέρεται στην ομάδα δράσης 
των καλύτερων τεχνικών, που δούλευαν στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και το 
κενό διαδοχής μετά την συνταξιοδότησή τους, μιλάει για το δικό 
του αύριο με επίκεντρο τον εγγονό του και κλείνει σβήνοντας 
τα φώτα της ράμπας, αφού εξηγεί τι σήμαιναν αυτά τα φώτα, 
πριν χρόνια, στο θέατρο.

 Συνεντεύξεις – Δημοσιογραφική Επιμέλεια: Σοφία Γκαγκού-
ση

Μουσική: Μάνος  Μυλωνάκης

Ηχοληψία – μοντάζ: Αλέξανδρος Καροτσέρης
Φωτογραφίες: Τάσος Θώμογλου
 Οργάνωση Παραγωγής – Προβολή : Κατερίνα Γρηγοριά-

δου
Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Γιάννης  Παρασκευόπουλος
Ακούστε την συνέντευξη
→ στο κανάλι του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας                    
στο youtube:  https://youtu.be/s0BEncbcRFU
 →  σ τ ο  κ α ν ά λ ι  τ ο υ  Δ Η . Π Ε . Θ Ε .  Β έ ρ ο ι α ς                                                                              

στο  soundcloud: https://soundcloud.com/user-732549826/
podcast-part-1



Covid-19: Από σήμερα 
στα Φαρμακεία τα self tests για 

μαθητές Λυκείου και εκπαιδευτικούς
-Φαρμακευτικός Σύλλογος Ημαθίας: Σε ώρες που θα είναι 

όλα τα φαρμακεία ανοικτά, η προμήθειά τους
Στη φαρέτρα των όπλων για την αντιμετώπιση της πανδημίας 

covid-19, μπαίνουν από σήμερα  τα αυτοδιαγνωστικά οικιακά τεστ (self 
test), τα οποία  κάθε πολίτης μπορεί να προμηθευτεί με την επίδειξη 
του ΑΜΚΑ του από το φαρμακείο και δικαιούται ένα self test την εβδο-
μάδα, τέσσερα το μήνα, για διάστημα δύο μηνών, ενώ για  τα ανήλικα 
τέκνα τα  self test θα  προμηθεύονται από τους γονείς τους.

 Ο εφοδιασμός των φαρμακείων θα ξεκινήσει από σήμερα Τετάρτη 
7 Απριλίου και έως το τέλος της εβδομάδας τα 11.000 φαρμακεία όλης 
της χώρας θα διαθέτουν επαρκείς

ποσότητες για να τις διαθέσουν σε πρώτη φάση στους μαθητές Λυ-
κείου 16-18 ετών και τους εκπαιδευτικούς. Στη συνέχεια στους πολίτες 
των παραγωγικών ηλικιών από 18 έως 67 ετών και τέλος, στους άνω 
των 67 ετών. Τα self test θα γίνονται αποκλειστικά κατ’ οίκον και όχι 
στα φαρμακεία που απλώς θα παραδίδουν την συσκευασία του μέσα 
στην οποία θα υπάρχουν σαφείς έντυπες οδηγίες στα ελληνικά για τη 
σωστή λήψη του δείγματος και εκτέλεση του διαγνωστικού ελέγχου.

Τι λένε οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι
Το θέμα της διαδικασίας διάθεσης των self tests από τα φαρμακεία 

για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς διάθεσης των 
στους πολίτες,  συζητήθηκε σε διαδικτυακή διάσκεψη των προέδρων των Φαρμακευτικών Συλλόγων της χώρας.

Όπως ενημερώνει το ΔΣ του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ημαθίας, στόχος  της διάσκεψης ήταν  να εξασφαλιστεί με τον καλύτερο τρό-
πο η διανομή, η κατανομή και επάρκεια των τεστ, ώστε ο πολίτης να μπορέσει να τα προμηθευτεί ανεμπόδιστα και χωρίς προβλήματα.

Επίσης διευκρινίστηκε σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα  ανακοινώσεις των αρμόδιων Υπουργείων, ότι η διάθεση θα αφορά μόνο σε 
μαθητές λυκείου και εκπαιδευτικούς . Όλα τα άλλα ΑΜΚΑ θα είναι 
«κλειστά» και  επομένως οι υπόλοιποι δικαιούχοι  δεν θα πρέπει 
να προσέρχονται στα φαρμακεία για την προμήθειά των self tests.

O Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος απευθύνει έκκληση προς 
τους δικαιούχους να μην προσέρχονται στα εφημερεύοντα φαρμακεία 
για λόγους εύρυθμης λειτουργίας, για λόγους Δημόσιας Υγείας και για 
την αποφυγή ταλαιπωρίας τους, προγραμματίζοντας την προμήθεια 
των self tests σε ώρες που θα είναι όλα τα φαρμακεία ανοικτά.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του 

Αθανασίου και της Αθηνάς, το γένος 
Πορφυριάδου, που γεννήθηκε στη Βέ-
ροια και κατοικεί στο Μακροχώρι Ημα-
θίας και η ΜΠΟΥΛΟΥΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ 
του Γεωργίου και της Ρόζας, το γένος 
Εμίνοβα, που γεννήθηκε στην Τυφλίδα 
Γεωργίας και κατοικεί στο Μακροχώρι 

Ημαθίας, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο 
που θα γίνει στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου Μακροχω-
ρίου Ημαθίας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Σε όσους, καθοιονδήποτε τρόπον, συμμετείχαν εις το 

βαρύτατον πένθος μας, επί τη απωλεία της αγαπημένης 
μας συζύγου, μητέρα, γιαγιάς, ΑΣΠΑΣΙΑΣ (πρεσβυτέ-
ρας) Χαλκιά, θερμώς ευχαριστούμε.

Ο σύζυγος: Ιερεύς Παναγιώτης Χαλκιάς
Τα παιδιά και τα εγγόνια

Λ. Τσαβδαρίδης: «Να 
προχωρήσουν οι διαδικασίες 
μίσθωσης των αναξιοποίητων 

ακινήτων του πρώην ΟΕΚ»

  Να προχωρήσουν εκ νέου οι διαδικασίες μίσθωσης των εκατο-
ντάδων αναξιοποίητων ακινήτων του πρώην Οργανισμού Εργατικής 
Κατοικίας σε όλη την Ελλάδα ζητάει ο Αν. Γεν. Γραμματέας ΚΟ της 
ΝΔ και Βουλευτής Ημαθίας κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης από τον αρμόδιο 
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωστή Χατζηδά-
κη.

Στην σχετική Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή σημειώνει ότι 
μετά και την προ διετίας λήξη των τελευταίων συμβάσεων μίσθωσης 
τους, πολλοί ενδιαφερόμενοι ενοικιαστές δεν μπορούν να τα μισθώ-
σουν καθώς έκτοτε ούτε κάποια σύναψη νέων συμβάσεων πραγ-
ματοποιήθηκε μέσω της προβλεπόμενης σχετικής διαδικασίας ούτε 
όμως και ανανεώθηκαν οι υφιστάμενες συμβάσεις.

Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης, τονίζει ο κ. Τσαβδαρίδης εί-
ναι αφενός να υπάρχει απώλεια εισοδημάτων για τον ΟΑΕΔ (με τον 
οποίον συγχωνεύθηκε ο πρώην ΟΕΚ) αλλά και για τους ίδιους τους 
ενοικιαστές αφετέρου να αφήνονται τα ίδια τα ακίνητα έρμαια της 
φθοράς και της εγκατάλειψης.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Βουλευτής, μόνο στον Νομό 
Ημαθίας ο πρώην ΟΕΚ διαθέτει έξι καταστήματα και έναν χώρο 
συγκεντρώσεων περίπου 70 τετραγωνικών μέτρων στην πόλη της 
Νάουσας, οικόπεδα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου της Νάουσας, 
δύο καταστήματα και 1 κυλικείο στις Σχολές ΕΠΑΣ στην πόλη της 
Βέροιας και δύο κυλικεία πέριξ του σιδηροδρομικού σταθμού του 
Πλατέως του Δήμου Αλεξάνδρειας, τα οποία λεηλατούνται καθημερινά 
από παράνομα στοιχεία. Ως εκ τούτου, καθίσταται επιτακτική η ανά-
γκη συντόμευσης των σχετικών διαδικασιών για να προχωρήσουν οι 
διαγωνισμοί μίσθωσης των εν λόγω ακινήτων επ’ ωφελεία της οικο-
νομίας μας.
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ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύεται σήμερα Τετάρτη 7 Α-

πριλίου 2021 στις 10.30 π.μ. σε στε-
νό οικογενειακό κύκλο λόγω απαγό-
ρευσης συναθροίσεων, από τον Ιερό 
Ναό Αγ. Βαρβάρας στην Αγ. Βαρβά-
ρα Βέροιας η Ιωάννα Βελιάδου σε 
ηλικία 85 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύεται σήμερα Τετάρτη 7 Α-

πριλίου 2021 στις 10.15 π.μ. σε στε-
νό οικογενειακό κύκλο λόγω απαγό-
ρευσης συναθροίσεων, από τον Ιερό 
Ναό Αγ. Παρασκευής στην Πατρίδα ο 
Δημήτριος Δημητριάδης σε ηλικία 
81 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
AΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύεται σήμερα Τετάρτη 7 Α-

πριλίου 2021 στις 4.30 μ.μ. σε στενό 
οικογενειακό κύκλο λόγω απαγόρευ-
σης συναθροίσεων, από τον Ιερό 
Ναό Αγ. Αθανασίου (Κοιμητήρια)  Βέ-
ροιας ο Νικόλαος Θωμά Παπαδό-
πουλος σε ηλικία 73 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την  οικονομική ενίσχυση του Γηρο-
κομείου Βέροιας , οι τραπεζικοί λογαριασμοί 
,που μπορείτε να βοηθήσετε είναι οι εξής :

-ALPHA  BANK  IBAN:  
GR78 0140 8290 8290 0200 1000 024  ,
-Τράπεζα Πειραιώς IBAN: 
GR60 0172 2430 0052 4301 6849 781 και 
-Εθνική Τράπεζα ΙΒΑΝ: 
GR7401103250000032548030355
 καθώς και του ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟ-

ΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ  ALPHA  BANK  ΙΒΑΝ: 
GR80 0140 8300 8300 0200 1000 070.

Συλλυπητήριο μήνυμα του 
«ΕΡΑΣΜΟΥ» για την εκδημία 

της Βαρβάρας Γκαγκούση
Το ΔΣ και οι εργαζόμενοι του Συλ-

λόγου Κοινωνικής Παρέμβασης «Έ-
ρασμος» εκφράζουμε τα θερμά μας 
συλλυπητήρια στην κ. Σοφία Γκαγκού-
ση, διακεκριμένη Δημοσιογράφο και 
επί σειρά ετών Αρχισυντάκτρια της 
τοπικής μας εφημερίδας «ΛΑΟΣ», κα-
θώς και στους οικείους της, για την 
εκδημία της μητέρας της Βαρβάρας. 

Ευχόμαστε ολόψυχα καλή ανάπαυση της εκλιπούσης 
και ψυχική ενδυνάμωση στην οικογένεια της.

Με τιμή για το ΔΣ
Η Πρόεδρος

 Γεωργία Φωστηροπούλου

Δήμος Νάουσας: 
Ξεκινά σήμερα 

η υποβολή αιτήσεων 
για τις προσλήψεις 

δύο εργατών κήπων, 
με δίμηνες 

συμβάσεις εργασίας

Ξεκινά σήμερα Τετάρτη (07.04.2021) 
η υποβολή των αιτήσεων για την κάλυψη 
δύο θέσεων εργατών κήπων ΥΕ στον 
Δήμο Νάουσας, με δίμηνες συμβάσεις 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου  για την κάλυψη των έκτακτων 
αναγκών της οικείας Υπηρεσίας Πρασί-
νου, που αφορούν στη συντήρηση του 
Άλσους Αγίου Νικολάου και άλλων περια-
στικών χώρων (νησίδες διασταύρωσης, 
νέο πάρκο στο χώρο του σιδηροδρομι-
κού σταθμού, camping Γραμμένης κ.α.)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υπο-
βάλλουν αιτήσεις από 7/04/2021 μέχρι 
και 13/04/2021 στο Γραφείο Διαχείρισης 
Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Νά-
ουσας (Δ/νση: Δ. Βλάχου 30, Νάουσα, 
Τ.Κ. 59200), κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. 

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ                                                                         
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑμεΑ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ                                                                                  

ΜΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΑμεΑ ‘’ Τα Παιδιά της Άνοιξης ‘’
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 7, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ Τ.Κ.: 59300  
ΤΗΛ. - FAX: 23330 27212

email:  info@tapaidiatisanoixis                                                                                                  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων 
& Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας, προκηρύσσει 01 (μία ) θέση για την  ειδικότητα  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΕ / ΤΕ που θα καλύψει τις ανάγκες του Μικτού Κέ-
ντρου Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας Απασχόλησης και Κατάρτισης ΑμεΑ «Τα 
Παιδιά της Άνοιξης» στην Αλεξάνδρεια.

Η σύμβαση θα είναι ορισμένου χρόνου και η απασχόληση έξι ( 06 ) ώρες καθημε-
ρινά.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : 
Αντίστοιχο πτυχίο και άδεια άσκησης επαγγέλματος.
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : 
Επαγγελματική εμπειρία σε σχετικό αντικείμενο.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ : 
-Βιογραφικό σημείωμα
-Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
-Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών 
-Φωτοαντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος 
-Αποδεικτικό της επαγγελματικής εμπειρίας
 Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται στα γραφεία του κέντρου « Τα Παιδιά 

της Ανοιξης » Ελ. Βενιζέλου 7 στην Αλεξάνδρεια ( απέναντι από το Κέντρο Υγείας ).
Περισσότερες  πληροφορίες στο τηλέφωνο  23330 27212. 

Για το Δ.Σ του Συλλόγου
Η Πρόεδρος

ΣΑΡΚΑΤΖΗ  ΕΛΕΟΝΩΡΑ

Επανέναρξη εξετάσεων 
υποψηφίων οδηγών 

Γεωργικών Μηχανημάτων
Ανακοινώνεται η επανέναρξη της διενέργειας θεωρητικών εξετάσεων και 

δοκιμαστικών προσόντων για την έκδοση αδειών οδήγησης και πτυχίων χει-
ριστών αγροτικών μηχανημάτων.

Ημερομηνίες εξετάσεων για τον μήνα Απρίλιο η Πέμπτη 22/4/2021 & η 
Παρασκευή 23/4/2021

Τηλ. Επικοινωνίας Δ.ΑΟ.Κ. Αλεξανδρείας 2333351316.
Όσοι έχουν υποβάλει αιτήσεις θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά,  υποχρεωτική 

είναι η χρήση  ΜΑΣΚΑΣ & ΓΑΝΤΙΩΝ,ΟΙ ΕΞΕΤΑΖΌΜΕΝΟΙ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ 
ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ 

1.Το βιβλίο μηχανολογίας (που σας δόθηκε από την υπηρεσία)
2.Το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή το Διαβατήριο
3.Μολύβι διαρκείας (στυλό χρώματος μπλέ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρειάζονται  και θέλουν   να τα  

προσφέρουν στο  Γηροκομείο Βέροιας  , το τηλέφωνο του Γηροκομείου Βέροιας 
είναι 2331024891.

Η ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ 
ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Βέροιας, ξεκίνησε την προετοιμασία 
των δεμάτων για τις 130 οικογένειες που είναι καταγεγραμμένες από εμάς,  
και όπως κάθε χρόνο ετοιμάζει γι’ αυτές τις οικογένειες, δέματα με τρόφιμα. 
Έχουμε   ανάγκη από τρόφιμα μακράς διάρκειας, κυρίως όσπρια,  λάδια ε-
νός λίτρου, γάλα, ζυμαρικά, σάλτσες.  Παρακαλούμε τους φίλους και τις φίλες 
μας και όσους γνωρίζουν το έργο μας να μας βοηθήσουν.

Η Φιλόπτωχος είναι ανοικτά Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή, στην οδό Κω-
τουνίου 10Α  από   8.00΄-12.00   π.μ. και Τρίτη - Πέμπτη από 10.00΄-12.00 
π.μ.

 Όσοι δυσκολεύονται, λόγω των περιορισμών της κυκλοφορίας, θα μπο-
ρούσαν να μας ενισχύσουν με ένα χρηματικό ποσό στους εξής λογαρια-
σμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: GR 6101103250000032529606215
Eurobank: 0026.0683.02.0102708563
                                     ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ



Η Δημοτική Αστυνομία Βέροιας, συνεχί-
ζοντας τις προσπάθειες για την προστασία 
του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, 
ενημερώνει τους πολίτες να μην ρυπαίνουν 
το περιβάλλον με διάφορα σκουπίδια και 
κυρίως με τις άδειες συσκευασίες των φυτο-
φαρμάκων.

Τα διάφορα σκουπίδια πρέπει να τοποθε-
τούνται μέσα στους κάδους απορριμμάτων, 
όχι έξω από αυτούς και φυσικά όχι σε ρέματα 
και άλλους κοινόχρηστους χώρους.   

Οι κενές συσκευασίες φυτοπροστατευτι-
κών προϊόντων αποτελούν επικίνδυνο από-
βλητο και η διαχείριση τους αποτελεί υποχρέ-
ωση των χρηστών, σε συνεργασία με τους προμηθευτές και 
τους παραγωγούς φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Η ανεξέλεγκτη απόρριψη τους,  στα σημεία πλήρωσης 
με νερό των ραντιστικών, στις άκρες των δρόμων ή οπου-
δήποτε αλλού, καθώς και καύση τους, ρυπαίνουν το περι-
βάλλον, την ατμόσφαιρα και μολύνουν τα υπόγεια ύδατα.

          Παρόλο που οι Δήμοι δεν έχουν αρμοδιότητα 
για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, ο Δήμος Βέ-
ροιας, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος 
και της δημόσιας υγείας, εφαρμόζει από το έτος 2016 
Πιλοτικό Πρόγραμμα 
διαχείρισης κενών συ-
σκευασιών φυτοπρο-
στατευτικών προϊόντων, 
π ρ α γ μ α τοπο ι ώ ν τα ς 
δύο συλλογές κατ΄έτος, 
όπου παραγωγοί πα-
ραδίδουν τους ειδικούς 
σάκους με τις πλυμένες 
συσκευασίες φυτοπρο-
στατευτικών προϊόντων 
(τηλ.: 2331350634 & 
2331350595).

Σύμφωνα με αυτό εί-
ναι απαραίτητο : 

1) Το πλήρες άδεια-
σμα του περιεχομένου 
τους στο ψεκαστικό 
δοχείο

2) το τριπλό ξέπλυ-
μα των πλαστικών φια-
λών, αμέσως μετά το 
άδειασμα του περιεχο-
μένου τους στο βυτίο, 

3) το τρύπημα της 
πλαστικής φιάλης 

4) η διατήρηση της 
κενής πλαστικής συ-
σκευασίας σε ειδικό 
πλαστικό σάκο, που δι-
ανέμεται από τον Δήμο 
ή από τους προέδρους 
των Κοινοτήτων, χωρίς 
τα πώματα

5) η διατήρηση των 

πωμάτων σε ξεχωριστή πλαστική σακούλα
6) η προσωρινή διατήρηση των συσκευασιών σε ασφα-

λές μέρος έως την παραλαβή τους από απορριμματοφόρο 
του Δήμου, σε ημέρες και ώρες που θα οριστούν.

Η Υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας θα διενεργεί 
τακτικούς ελέγχους και θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες 
ποινές στους παραβάτες.

Τηλέφωνα Δημοτικής Αστυνομίας 2331350610 & 
2331350695
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Διατροφή 
και πρόληψη Υγείας

Γράφει ο Τόπης Αθανάσιος
Διαιτολόγος – Διατροφολόγος

Ο παγκόσμιος οργανισμός Υγείας έχει θεσπίσει την 7η 
Απριλίου κάθε έτους ως παγκόσμια ημέρα Υγείας. Οι εξελίξεις 
στον τομέα της υγείας τον 21ο αιώνα ήταν πραγματικά σημα-
ντικές, τόσο στον διαγνωστικό, όσο και στον θεραπευτικό το-
μέα. Η σημαντική πρόοδος  στις βασικές επιστήμες όπως στην 
γενετική και την μοριακή βιολογία έχουν βοηθήσει σημαντικά 
στη βαθύτερη κατανόηση των νόσων και στην αντιμετώπισή 
τους.  

Σημαντικό ρόλο όμως για την υγεία έχει αποδειχτεί ότι 
παίζει η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση. Αποτελεί τον πιο 
αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπισης πολλών ασθενειών στην 
εποχή μας.Είναι γνωστό ότι ο Ιπποκράτης, ο πατέρας της ια-

τρικής επιστήμης είπε:
«καλύτερα να προλαβαίνεις την ισορροπία της υγείας σου, παρά να θεραπεύεις την αρ-

ρώστια σου».
Διάφοροι παράγοντες κινδύνου στην καθημερινή ζωή, οδηγούν σε σοβαρές βλάβες της 

υγείας μας. Οι σοβαρότεροι λόγοι, στους οποίους πρέπει να δίνεται μεγάλη σημασία, εάν θέ-
λουμε να έχουμε άριστη πρόληψη υγείας και καλή ποιότητα ζωής είναι οι παρακάτω:

1. Οικογενειακό ιστορικό( κυρίως στεφανιαίας καρδιακής νόσου). 
2. Το κάπνισμα, κυρίως από την νεαρή ηλικία. 
3. Ο σακχαρώδης διαβήτης( το σάκχαρο). 
4. Η παχυσαρκία και το υπερβολικό βάρος του σώματος. 
5. Η αυξημένη χοληστερίνη και τα τριγλυκερίδια του αίματος. 
6. Η υπέρταση, η ανάπαυση και ο καλός ύπνος, ιδίως το βράδυ. 
7. Η σωματική άσκηση, το βάδισμα και η καθημερινή γυμναστική. 
Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας το 80% των χρόνιων ασθενει-

ών όπως ο καρκίνος, οι καρδιοπάθειες και τα αυτοάνοσα οφείλονται στον τρόπο ζωής και 
διατροφής. Τα χρόνια νοσήματα είναι η προσπάθεια του ανθρώπινου οργανισμού να προ-
σαρμοστεί στις βλαβερές συμπεριφορές του τρόπου ζωής. 

Η υγεία είναι βασική προϋπόθεση για να χαρούμε οποιοδήποτε άλλο αγαθό.  
 Ποιος τρόπος ζωής όμως, ποια τροφή και ποια συστατικά χρειάζεται ο καθένας από εμάς; 

Ποια είναι η ιδανική διατροφή; Είναι οι διαφορετικές τροφές το ίδιο καλές ή κακές για όλους; 
Πώς να κάνει κανείς άσκηση όταν νιώθει εξαντλημένος και δεν έχει ούτε την σωματική αλλά 
ούτε και την ψυχική ενέργεια για να αθληθεί;

 Ιδανική Δίαιτα
Ας πάρουμε για παράδειγμα το κομμάτι της διατροφής. Ποια θα μπορούσε να είναι μια 

πραγματικά υγιεινή διατροφή; Η Μεσογειακή διατροφή, η χορτοφαγική διατροφή, η «πάλεο» 
διατροφή, η νηστεία, η διαλείπουσα νηστεία, μια διατροφή με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, η 
πρωτεϊνική διατροφή ή μια διατροφή με καλά λιπαρά και χαμηλή σε υδατάνθρακες;

 Θα μπορούσα να συνεχίσω σχεδόν επ’ άπειρο με τις διαφορετικές δίαιτες που καλείται 
να επιλέξει κανείς. Κάθε χρόνο εκδίδονται χιλιάδες βιβλία σχετικά με δίαιτες και διατροφικές 
προτάσεις. Το καθένα από αυτά χαρακτηρίζει ως ιδανική τη δική του προσέγγιση. Πώς θα 
μπορούσε λοιπόν να επιλέξει κανείς τι του ταιριάζει καλύτερα σε βιολογικό επίπεδο αρχικά, 
και στον τρόπο ζωής του στη συνέχεια;

 Πρόκειται για έναν πραγματικό γρίφο για τον οποίο μέχρι και λίγα χρόνια πριν δεν υπήρχε 
ικανοποιητική απάντηση. Η γρήγορη απάντηση στο παραπάνω ερώτημα είναι ότι υπάρχουν 
ειδικές εξετάσεις που εντοπίζουν τι μεταβολίζει καλύτερα, τη συγκεκριμένη στιγμή, το κάθε 

άτομο και τι ελλείψεις 
ή διατροφικές ανάγκες 
έχει. 

Δεν υπάρχει λοιπόν 
μια ιδανική δίαιτα που 
να ισχύει για όλους, 
γιατί διαφορετικοί ορ-
γανισμοί διαχειρίζονται 
με διαφορετικό τρόπο 
διαφορετικές τροφές.

Το σύνθημα μας 
λοιπόν η σωστή δια-
τροφή όπου συμμετέ-
χουν όλες οι ομάδες 
τροφίμων αλλά  και 
διαφορετικά τρόφιμα 
μέσα από την κάθε ο-
μάδα πάντα σε  συν-
δυασμό με μια μέτρια 
φυσική δραστηριότητα.

Δημοτική Αστυνομία Βέροιας: 
Όχι στη ρύπανση 
του περιβάλλοντος 

από σκουπίδια και άδειες 
συσκευασίες των φυτοφαρμάκων

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

το άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώ-
δικα ό τι:

Ο ΜΠΑΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του 
Χρήστου και της Αναστασίας, το γέ-
νος Καρανικόλα, που γεννήθηκε και 
κατοικεί στη Βέροια και η ΗΛΙΟΥ 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Κυριάκου και της 
Μαρίας, το γένος Αντωνιάδη, που 

γεννήθηκε  και κατοικεί στην Κοζάνη, πρόκειται να 
παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον 
Ιερό Ναό Αγ. Παρασκευής Βέροιας.
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Λευτέρης Αυγενάκης:
«Πως θα γίνει

η αναδιάρθρωση
των κατηγοριών»

Στην επιβεβλημένη, από τις οικονομικο-κοι-
νωνικές συνθήκες της χώρας, επικείμε-
νη αναδιάρθρωση των κατηγοριών του 

επαγγελματικού ποδοσφαίρου, αναφέρθηκε στη 
Βουλή ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού, Λευτέρης Αυγενάκης, απαντώντας σε Επί-
καιρη Ερώτηση του Βουλευτή της ΝΔ Χρήστου 
Μπουκώρου.

ΟΥφυπουργόςΑθλητισμούτόνισεότι«δημιουργούμεσυνθή-
κεςαξιοπιστίας,βιωσιμότητας,ανταγωνιστικότηταςκαιποιότητας
με τησυγχώνευσητωνSuperLeague2καιFootballLeagueσε
μιακατηγορία»καιεξήγησεαναλυτικάστααυστηράαναπτυξιακά
κριτήρια, πουπεριλαμβάνονται στο νέο αθλητικό νομοσχέδιο,
το οποίοθα εισαχθείστοΚοινοβούλιο τιςπροσεχείς εβδομάδες
προςσυζήτησηκαιψήφιση:

*Μετοχικόκεφάλαιοτουλάχιστον250.000€
*ΕγγυητικήΕπιστολή100.000€,κατ’ελάχιστοόριο
*Τουλάχιστον οι μισοίποδοσφαιριστέςπου θα δηλώνονται

στοφύλλοαγώναπρέπειναπληρούν τιςπροϋποθέσειςσυμμε-
τοχήςσε ελληνική εθνική ομάδαοποιασδήποτε ηλικιακής κατη-
γορίας.

«Ηβιωσιμότητα του επαγγελματικού και ερασιτεχνικούαθλη-
τισμούείναιπρωταρχικόμαςμέλημακαιτοαποδεικνύουμεμετο
έργομαςκαθημερινά»επισήμανεοκ.Αυγενάκηςκαιυπενθύμισε:

*Τη χρηματοδότησηόλων τωναθλητικώνομάδωνμεποσο-
στόαπότοννέοτρόποφορολογίαςεπίτωνκερδώντωνπαικτών
στατυχεράπαίγνια

>Τοποσοστό15%πουθαεισπράττειηνέαSuperLeague2
και έως τουποσού των7.500.000 ευρώ, εκ του50%για τον ε-
παγγελματικόαθλητισμόαπότοσυνολικόποσόπουθαλαμβάνει
ηΓΓΑ

>Την προκαταβολή των 3 εκατ. ευρώ έναντι μελλοντικών
διανεμόμενων καταβολώνπουδόθηκε ήδηστηνSL2 λόγω των
έκτακτωνσυνθηκώντηςπανδημίας

>Τηνυποχρέωση,από ταποσάπουθαλαμβάνουνοι ομά-
δες,το50%θαχρησιμοποιείταιγιατονεκσυγχρονισμό,τηνβελτί-
ωσηκαισυντήρησητωναθλητικώνεγκαταστάσεωνπουχρησιμο-
ποιούν,αλλάκαιγιατηνανάπτυξητωνφυτωρίωντους

*Ταπερίπου15.000.000€πουκαλύπτονταιαπότονέοπρό-
γραμμα «ΑντώνηςΤρίτσης» για τη δημιουργία ή αναβάθμιση
αθλητικών εγκαταστάσεωνσε όλη τη χώρα, μετά απόπαροχή
σύμφωνηςγνώμητουΥφυπουργείουΑθλητισμού.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της 
Ελληνικής Ποδοσφαιρικής 
Ομοσπονδίας, στην πρώτη 

της συνεδρίαση μετά  τις εκλογές 
της 27ης Μαρτίου 2021, συγκρο-
τήθηκε  σε σώμα ως ακολούθως.

Πρόεδρος:ΘεόδωροςΖαγοράκης
ΑναπληρωτήςΠρόεδρος:ΠαναγιώτηςΔη-

μητρίου
Α΄Αντιπρόεδρος:ΣτέργιοςΑντωνίου
Ταμίας:ΚλέαρχοςΤζαφέρης
Ταμέλη τουπροεδρείου εξελέγησανμε 16

ψήφουςεπί17ψηφισάντων.
Εκτελεστικός Γραμματέας ορίστηκε ο Ιά-

κωβοςΦιλιππούσηςμε11ψήφουςεπί ισαρίθ-
μωνψηφισάντων.Οι εκπρόσωποι της Super
League1 καιSuper League2δεν έλαβανμέ-
ροςστηνψηφοφορία ελλείψεισχετικής εξουσι-
οδότησηςαπότιςΓΣτωνσυνεταιρισμώντους.

Αμέσως μετά τη συγκρότηση της ΕΕ σε
σώμα, ο πρόεδρος κ. Θόδωρος Ζαγοράκης
απηύθυνεκαλωσόρισμασταμέλητηςνέαςΕΕ:

«Σας καλωσορίζωστηνπρώτησυνεδρίαση
τηςΕκτελεστικήςΕπιτροπήςτηςομοσπονδίας.
Θεωρώότιείμαστεομάδακαιθαλειτουργήσου-
μεως ομάδα.Έχουμεπολλέςπροκλήσεις να
αντιμετωπίσουμε και να συνεισφέρουμε στην
πρόοδο τουποδοσφαίρου, με τη βοήθεια και
τηςολιστικήςμελέτης,ηοποίαπεριέχεικάποιες
καλές ιδέες.Ελπίζωστο επόμενοδιάστημα να
βρεθούμεκοντάκαιμετους55προέδρουςτων
ΕΠΣ,ώστενασυνεργαστούμεγια τοκαλό του
ποδοσφαίρουσεόλητηχώρα».

Στησυνέχεια ηΕΕ έλαβε τις ακόλουθες α-

ποφάσεις:
- Ενέκρινε την τροποποιημένηπροκήρυξη

του πρωταθλήματος Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας.
Ως ημερομηνία επανέναρξης ορίστηκε η 11η
Απριλίου2021.Τοπρωτάθλημαθαδιεξαχθείσε
ένανγύροκαιθασυνεχιστείαπότοσημείοπου
διακόπηκε.

Για την άνοδο στη Football League θα γί-

νουν αγώνες μπαράζ ως εξής: θα σχηματι-
στούνμε γεωγραφικά κριτήρια δύοόμιλοι των
5ομάδων,ΒορράκαιΝότου,στουςοποίουςθα
συμμετάσχουν οι ομάδεςπου θα τερματίσουν
πρώτεςστους δέκα ομίλους της κανονικής δι-
άρκειας.

Οιόμιλοιαυτοίθαέχουνσυνολικάτέσσερις
αγωνιστικέςκαιηκάθεομάδαθαδώσειδύοε-
ντόςκαιδύοεκτόςέδραςαγώνες.Οιδύοπρώ-
τες της τελικής κατάταξης των δύο ομίλων θα
προαχθούν.Σεπερίπτωσηπουκάποιαομάδα
δηλώσει ότι δεν επιθυμεί ή δε δύναται νασυ-
νεχίσει, τααποτελέσματα τωναγώνωνπουθα
έχειδώσειθαπαραμείνουν ισχυράκαιαπόκει
καιπέραθαεφαρμόζονταιοισχετικέςδιατάξεις
τουΚΑΠ.

- Αποφάσισε την έναρξη του Πρωτα-
θλήματος τηςΑ΄ Κατηγορίας Γυναικών στις
11/04/2021.

-Ενέκρινε τηνπαράταση τηςμεταγραφικής
περιόδουγιαταερασιτεχνικάσωματείαέωςτις
16/04/2021.

ΕΠΟ:ΈτσιθαδιεξαχθείηΓ’Εθνική
Η νέα Εκτελεστική Επιτροπή

Οριστικό: Σέντρα στις 11/4
για Γ’ Εθνική

Συνεδρίασεστις(5/4)ηΕκτελεστικήΕπιτροπήτηςΕΠΟκαιεπικύρωσετηνεπανέναρξητης
Γ’Εθνικήςγιατις11Απριλίου.Τοπρωτάθλημαθασυνεχιστείαπότηναγωνιστικήπουσταμάτη-
σεκαιθαολοκληρωθείμόνοοπρώτοςγύρος.

Ενσυνεχείαοιδέκαπρωταθλητέςτωνομίλωνθαχωριστούνσεδύοομίλουςτωνπέντεο-
μάδων(ηκάθεομάδαθαδώσειαπότέσσεριςαγώνες(δύοεντόςκαιδύοεκτός),δηλαδήένας
γύροςθαγίνει)καιτέσσεριςομάδεςσυνολικάθαανέβουνστηνπαραπάνωεπαγγελματικήκα-
τηγορία.
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Κύπελλο: Ο Καμπάκοφ στο 
ΑΕΚ - ΠΑΟΚ, ο Τρεϊμάνις στο 
ΠΑΣ Γιάννινα - Ολυμπιακός

Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους διαιτητές των δύο 
πρώτων ημιτελικών του Κυπέλλου με τον 
Βούλγαρο, Καμπάκοφ να ορίζεται στο ΑΕΚ - 

ΠΑΟΚ και τον Λετονό Τρεϊμάνις στο ΠΑΣ Γιάννινα - 
Ολυμπιακός. Δύο ξένοι διαιτητές θα σφυρίξουν τους 
δύο πρώτους ημιτελικούς του Κυπέλλου  ανάμεσα 
στην ΑΕΚ  και τον ΠΑΟΚ  και τον ΠΑΣ Γιάννινα και 
τον Ολυμπιακού.

ΟΓκέργκιΚαμπάκοφθαείναιεκείνοςπουθαδιευθύνειτηναναμέ-
τρησητουΟΑΚΑ.ΟΒούλγαροςέχεισφυρίξειφέτοςτηναναμέτρηση
τουΠαναθηναϊκούμετηνΑΕΚστηΛεωφόρο,αλλάκαιτηναναμέτρη-
σητηςΈνωσηςμετηνΜπράγκαγιατοEuropaLeague.Σεκαμίααπό
τιςδύοηΑΕΚδενκατάφερενανικήσει(1-1καιήττα2-4αντίστοιχα).

ΒοηθοίτουθαείναιοιΜαρτίνΜαργκαρίτοφ,ΝτίγιανΧρίστοφ,επί-
σηςαπότηνΒουλγαρία.ΤέταρτοςορίστηκεοΕυαγγέλουκαιστοVAR
θαβρίσκεταιοΟλλανδόςΠάουλουςΦανΜπέκε,μετονΦωτόπουλο.

Στα Γιάννεναπρώτος ρέφερι θα είναι οΑντρίςΤρεϊμάνις.ΟΛε-
τονός έχει διευθύνει άλλουςδύοαγώνεςφέτοςστοπρωτάθλημα.Ο
πρώτοςήταντοΑΕΚ-Άρης0-2καιτοΑΕΚ-Ολυμπιακός1-1.

ΒοηθοίτουθαείναιοισυμπατριώτεςτουΧάραλντςΓκουντερμάνις,
ΑλεκσέιςΣπασγιονίκοβς,4οςοΠαπαδόπουλοςκαιστοVARοΠολω-
νόςΝτάνιελΣτεφάνσκι,μετονΝικολαΐδη.

Την 7η θέση στην 
κατάταξη της 
Volley League 

2020-2021 κατέλαβε ο 
ΑΠΣ Φίλιππος Βέροι-
ας στην ιστορική του 
παρουσία στο κορυφαίο 
πρωτάθλημα του ελληνι-
κού βόλεϊ.

Στοχθεσινότελευταίοματςτων
πλέιάουτγιατιςθέσεις5-8στηΝ.
Σμύρνη το «καμάρι» της πόλης
μας, αλλά και ολόκληρης τηςΗ-
μαθίας,επικράτησεμε3-0(25-19,
25-23,25-20)σεττουΟΦΗκαιμε
την4η νίκη τουσε ισάριθμαφετι-
νά ματς επί της κρητικής ομάδας
έκλεισε με συνολικά 21 βαθμούς
και τις καλύτερες εντυπώσεις την
αυλαία τουφετινούπρωταθλήμα-
τος.

Με το ΣωκράτηΤζιουμάκα να
κάνει ροτέισον δίνοντας θέσηβα-
σικούδιαγώνιουστοννεαρόΒαρ-
βεσιώτη, αντί του Γ. Τζιουμάκα,
αλλά και πολύτιμο χρόνο συμ-
μετοχής σε νεαρούς παίκτες της
ομάδας μας, οι «ερυθρόλευκοι»
τηςΒέροιαςμε κορυφαίο τοΒρα-
ζιλιάνο Βραζιλιάνο ακραίο, Στου-
ντζίνσκι,κυριάρχησαναπόλυτασε
όλουςτουςτομείςκαιμεεξαίρεση
το β’ σετ, δεν δυσκολεύτηκαν να
κάμψουν τηναντίσταση τωνΚρη-
τικών.Ακόμη μία καλή εμφάνιση
στο ενεργητικό τους πρόσθεσαν
καιοιΠρούσαλης,Γάτσης.

Επόμενος στόχος της ομάδας
μας, που αναμένεται να επιστρέ-
ψει τα ξημερώματα τηςΔευτέρας
στηΒέροια, είναι η διάκριση στο
Λιγκ Καπ «Ν. Σαμαράς», όπου
συμμετέχει γιαπρώτηφοράστην

ιστορίατηςσταημιτελικάτηςδιορ-
γάνωσης.

Διακύμανση
1οσετ:7-8,13-16,16-21,19-25
2οσετ:7-8,16-14,19-21,23-25
3οσετ:4-8,10-16,18-21,20-25

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (Σω-
κράτηςΤζιουμάκας):Προύσαλης,
Στουτζίνσκι, Τζιουμάκας Στ., Γά-
τσης, Βαρβεσιώτης,Μπουράκης
(λ), / Μπουτόπουλος λ), Μιχε-
λάκης, Αρτακιανός, Μιχελάκης,
Γραμμενούδης,ΤζιουμάκαςΓ.,

ΟΦΗ (Άκης Φλαούνας): Μο-
νιάκης Σαρικεΐσογλου, Γαλιώτος,
Φραγκιαδάκης, Ρουμελιωτάκης,
Μαρκς / Βελούδης (λ), Κοσκινάς
(λ), Θάλερ, Μανωλάκης, Καρα-

τζάς,Χαραλαμπίδης.
Ο 21χρονος διαγώνιος του

Φιλίππου Βέροιας, Παναγιώτης
Βαρβεσιώτης,λίγηώραμετάτοε-
πιτυχημένοτουντεμπούτοτουως
βασικόςδήλωσε:«Θέλαμετηνίκη
στοντελευταίοαγώνατουπρωτα-
θλήματος.Τοθέλαμεόλαταπαιδιά
καιπαίξαμε καλά.Ανταπεξήλθαμε
όλα ταπαιδιά και η ομάδαπήγε
καλά.Αγωνίστηκα γιαπρώτηφο-
ρά βασικός και αυτό είναι σημα-
ντικό. Στρέφουμε το ενδιαφέρον
μαςστουςαγώνες τουΛιγκΚαπ.,
ελπίζουμεναγίνουνκαινακάνου-
μετηνυπέρβαση».

Δήλωση
τουΔημήτρηΠιτούλια

Ήρθαμεγιαναμείνουμεκαιτο

αποδείξαμε καθ όλη τη διάρκεια
της χρονιάς Στηνπαρθενική μας
συμμετοχήστασαλόνιατουΕλλη-
νικού βόλει η ομάδα μας έκλεισε
με τον καλύτερο τρόπο τοφετινό
πρωτάθλημα.Μόνο υπερηφάνεια
για αυτά τα παιδιά που κάνουν
υπερήφανηόλητηνΗμαθία

Ανανεώνουμετοραντεβούμας
για τοFinal4 τουLeaguecup,ό-
πουθααντιμετωπίσουμε τονΠΑ-
ΟΚστηνέδραμας.

Σας ευχαριστούμε μέσα από
την καρδιάμας για τηνυποστήρι-
ξη και ευχόμαστε του χρόνου να
επανέλθουμε στην κανονικότητα
καιναμπορέσειοκόσμοςναέρθει
στογήπεδογιανααπολαύσει την
ομάδαμαςαπόκοντά!

Τακαλύτεραέρχονται

ΦινάλεμενίκητουΦιλίππου3-0σεττονΟΦΗ
καιτερμάτισε7ος

Έγιναν γνωστά τα ματς της
Football Leagueπου θα μεταδο-
θούν από την ΕΡΤ3 και την ΕΡ-
Τsports,γιατομήναΑπρίλιο.

Ανάμεσάτουςείναικαιτοντέρ-
μπιτουβορράμεταξύΚαβάλαςκαι
ΒΕΡΟΙΑΣ, για την 7η αγωνιστική
(24/4).

Όμως τα τρία παιχνίδια ανή-
κουνστονΝότιο όμιλο και τα δύο
στονΒόρειοόμιλοκαιμάλιστακαι
ταδύομεγηπεδούχοτηνΚαβάλα

Αναλυτικά:
4ηαγωνιστική–Βόρειοςόμιλος
Καβάλα-Πιερικός (10.04.21

12:00)

5ηαγωνιστική–Νότιοςόμιλος
Καλλιθέα-Ρόδος (14.04.21

15:00)

6ηαγωνιστική–Νότιοςόμιλος
Κ α λ α μ ά τ α - Ν ί κ η  Β ό λ ο υ

(17.04.21)

7ηαγωνιστική–Βόρειοςόμιλος
Καβάλα-Βέροια(24.04.21)

8ηαγωνιστική–Νότιοςόμιλος
Καλαμάτα-Αιγάλεω(29.04.21)

Οριστικήηέναρξητης
ΑΕθνικήςΓυναικών
στις11/4.ΣτηνΔράμα

οΑγρ.Αστέρας
Αγ.Βαρβάρας

Οιαγώνες της1ηςαγωνιστικής τωνδύο
ομίλωνθαδιεξαχθούνστις11/04μεκοινήώ-
ραέναρξης16:00.Τοπλήρεςπρόγραμματου
πρωταθλήματοςθαανακοινωθείτιςεπόμενες
ημέρες.Γιά τον1οόμιλοόπουαγωνίζεταιη
ομάδα τηςΑγ.Βαρβάραςστηνπρεμιέραθα
παίξει στηνΔράμα2016στογήπεδο τηςΑ-
δριανής.Τουπόλοιποπρόγραμμα:

ΓήπεδοΝεάποληςΑΕΛάρισας-Ακ.Ελ-
πίδεςΚαρδίτσας94

ΓήπεδοΑγ.ΒασιλείουΑρηςΑΣ-Γιάννε-
ναΓΠΟ

ΔΑΚΚαστοριάς-ΓΠΟΚαστοριάς-Αγρο-
τικόςΑστέραςΕυόσμου

ΓήπεδοΠυργετού. Τρίκαλα2011-Βασί-
λισσαΘράκης

FootballLeague
Τα τηλεοπτικά του Απριλίου

Την 7η αγωνιστική Καβάλα - Βέροια (24/4)



Οι πρώτες ανοιξιάτικες  ψύ-
χρεςσε αναζωογονούν από την
υπνηλίατουΧειμώνα.

Πόσομάλλον ότανβρίσκεσαι
μέσα στη φύση, αναπνέεις τον
καθαρόαέρα,βλέπειςκαιαισθά-
νεσαι τα χρώματα τηςφύσης να
αλλάζουν μορφή και πρόσωπο.
ΗΆνοιξηείναιεδώάκουτονψί-
θυροτης!

Ξημερώνει και από τοπαρά-
θυρο το φως του  ανοιξιάτικου
πρωινού ολοένα και φωτίζει το
δωμάτιο.

Ξημέρωσε….
Φύγαμε από την πόλη της

Βέροιας στις 7+30 πρωινό Κυ-
ριακής,πουαναφέρεταιαπό τον
ΘουκιδίδηκαιτονΣτράβωνα.

Σημαντικήγια τηΒέροια είναι
η εποχή της δυναστείας τωνΑ-
ντιγονιδών(294π.Χ.-168μ.Χ)
πουδιαρκείμέχρι τηνεποχήτης
Ρωμαιοκρατίας.

Το ελληνικό σχολείο τηςπό-
ληςιδρύεταιτο1650μ.Χκαιθε-
ωρείται ένα από τα παλιότερα
τηςχώρας.

Πρώτοικάτοικοι τηςπόληςή-
τανοιΒρύγες.Mετανομάσθηκαν
Φρύγες όταν μετανάστευσαν
στηνΑσία.

Aρχαίος  Ινδο-ευρωπαικός
λαός,κατέλαβετηδυτικοκεντρική
ΜικράΑσίαμετάτηνκατάρρευση
τωνΧετταίων.Το βασίλειο τους
τοίδρυσανπερίταμέσατης2ης
χιλιετίαςπρος τη 1 χιλιετίαπ.Χ.
για να κατακτηθούν έπειτα από
τουςΛυδούς.

Έκτοτε δεν κατάφεραν να α-
νακτήσουντηνανεξαρτησίατους.

Εκτοπίσθηκαν από τουςΜα-
κεδόνες και η Βέροια έγινε μα-
κεδονικήμέχρι το 168π.Χ. όταν
κατακτήθηκε από τους Ρωμαί-
ους. Παραδόθηκε στους Ρω-
μαίους το 168 και λεηλατήθηκε,
αποστρατικοποιήθηκε και η αρι-
στοκρατία της εξορίσθηκε στην
Ρώμη.

Γότθοι, Ούννοι, Βούλγαροι,
Γέτες, Σλάβοι, Σαρακηνοί, Νορ-
μανδοί,Οθωμανοί.

Στα χρόνια τηςΟθωμανικής
κατοχής, κυριαρχούν η καταπίε-
ση, τοπαιδομάζωμα,  οφόβος,
οιβιασμοί,οιεκτελέσεις.

ΤατελευταίαχρόνιατηςΤουρ-
κοκρατίας ηπόληαντιμετωπίζει,
Βουλγάρικη καιΡουμάνικηπρο-
παγάνδα.Γιανααντισταθούνορ-
γανώνονται και ιδρύουν την ΄΄Ε-
θνικήΆμυνα΄΄συμμετέχειενεργά
στουςμακεδονικούςαγώνες.

Η απελευθέρωση τηςπόλης
μετά από 500 χρόνια σκλαβιάς
απότοντουρκικόζυγόέγινεστις
16Οκτωβρίου1912απότονΕλ-
ληνικόστρατό.

 Πήραμε κατεύθυνση για το
Ξηρολίβαδο, ανεβαίνουμε τις
στροφές του δρόμου, η ημέρα
συννεφιασμένη και  μια ξαφνική
βροχήμαςχαλάειτηδιάθεση.

Όμορφο χωριό με πλούσια
πολιτιστικήκληρονομιά τοΞηρο-
λίβαδο σκαρφαλωμένο σε υψό-
μετρο 1220μέτρων καλοκτισμέ-
νο μας υποδέχεται ήρεμο στην
πρωινήκαταχνιά.

Σε γνωστά έγγραφα του ιε-
ροδικείου της Βέροιας , το Ξη-
ρολίβαδο μνημονεύεται πολλές
φορέςαπότο1640.

To1740 καταστράφηκε από
ληστές. Ξανακτίσθηκε ίσως το
1805 και έγινε τσιφλίκι τουΑλή
–Πασά.Ξανά καταστράφηκε το
1822μαζίμετηνκαταστροφήτης
Νάουσαςκαιξανά-οικοδομήθη-
κετο1880-90.

ΤοΒέρμιο είναι από αυτά τα
λίγα βουνά της χώρας μαςπου
για τηνκάθε εποχήντύνονταιμε
τοδικότουςξεχωριστόχρώμα.

Λιβάδια, μικρές κοιλάδες, ρέ-
ματακαιρυάκια,πλαγιέςκαιχα-
ράδρες.

Σήμεραείναιηεποχήπουοι
βελανιδιές,οι καστανιές, ταπλα-
τάνιακαιοιοξιέςφοράνεταανοι-
ξιάτικατους.

Ανεβαίνονταςψηλότεραοαέ-
ραςαλλάζει θερμοκρασία γίνεται
ψυχρότερος,κρυστάλλινος,βου-
νίσιος,γεμίζειμυρωδιές.

Οκτώ και ……. και όλοι ε-
μείς μια παρέα μια συντροφιά
φίλοι  ορειβάτεςαπό τηνΒέροια
ορειβατούμε τώρα στον δασικό
δρόμοπου οδηγεί σε μονοπάτι
ανάμεσασεπυκνόδάσοςοξιάς.

Μια άγρια ομορφιά μας υπο-
δέχεται, μπήκαμε στο δάσος με

τις οξιές.Αφεθήκαμε  στο χώρο
καιτονχρόνο.

Όσοδιαρκείηορειβασία συ-
νειδητοποιώ για μια άλλη φορά
πόσεςεικόνεςχάνουμεκλεισμέ-
νοιστασπίτιαμας!

Οι αισθήσεις μας  χαλαρές
ρουφάνεταδώρατουβουνούκαι
απολαμβάνουμε τις μαγευτικές
εικόνες που ξετυλίγονται μπρο-
στάμας.Ταχρώματατηςφύσης
μεάρωμακαιήχομαςαλλάζουν
τηνδιάθεση,αφεθήκαμεστημα-
γείατης.

Αφήνουμε το δασικό δρόμο
τώρα τοπίο γυμνό, λιβάδια και
βραχώδης σχηματισμοί. Επιτέ-
λουςοήλιοςκάνει τηνεμφάνιση
του και διαλύει τα  σύννεφα της
βροχής..

Είμαστε  στην κορυφογραμ-
μή,δίπλααπότιςανεμογεννήτρι-
ες,αέραςδυνατόςμαςακολουθεί
μαςταλαιπωρείαλλάεμείςαπτό-
ητοισυνεχίζουμε.

Βρισκόμαστε στην κορυφή
μετά απόμια διαδρομή εύκολης
ανάβασης.

Απόεδώψηλά,θέακαιομορ-
φιά απεριόριστη τριγύρω οι άλ-
λες βουνοκορφές ( Ξηροβούνι,
Στουρνάρι, Ιμπιλί,Αγκάθι, Τσε-
κούρια ), εδώδεν έχουνθέσηοι
σκοτούρεςκαιηκαθημερινότητα.

Η καθαρότητα τηςατμόσφαιρας,
το πλούσιο οξυγόνο και η θέα
απόψηλάμαςκρατάνεδέσμιους
τουρομαντισμούμας.

Επιστροφήαπόάλληδιαδρο-
μή, μέσα από πυκνό δάσος ο-
ξιάς.

Διασχίζουμε τώρα κατηφορι-
κό, κακοτράχαλο μονοπάτι , κα-
τάβασηγιαγεράπόδια,απτόητοι
,κατεβαίνουμε. Το δάσος με τις
οξιέςέρημο,ήσυχο,αθόρυβο,τα
φύλλα τωνδένδρωνσιγά–σιγά
παίρνουντοχρώματοπράσινο,
τοχρώματηςαναγέννησης.

Εδώ φωλιάζουν ζαρκάδια,
αγριογούρουνα, αλεπούδες,
σκίουροι και ορεινές πέρδικες.
Φθάσαμε στα αυτοκίνητα άλλη
μιαμέραορειβασίαςτελείωσεμε
επιτυχία.

Αφήσαμε πίσω μας τον ο-
ρεινό όγκο τηςΜαγούλας και το
Ξηρολίβαδο, είναι η εικόναπου
γλυκαίνειτηνκαρδιάμαςκαιξε-
κουράζειτομυαλόμας.

Μεσημέρι και η πόλη  της
Βέροιας, μας υποδέχεται πολύ-
βουη, η γαλήνη και η ομορφιά
του δικού μας  βουνού δεν μας
άφησεασυγκίνητουςσήμερα.

Τσιαμούρας  Νικόλαος
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
05/04/2021 έως 09/04/2021

ΣτοΔημοτικό ΙατρείοτουΔήμουΒέροιας προσφέρονταιΥπηρεσίες
Πρωτοβάθμιας ΦροντίδαςΥγείαςσεανασφάλιστουςκαιάπορουςπο-
λίτεςτουΔήμουΒέροιας,απόεθελοντέςεπαγγελματίεςυγείας.Γιαπλη-
ροφορίες και ραντεβού για όλα τα ιατρεία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
νατηλεφωνούνστοτηλεφωνικόνούμερο23313-53821και53809.Για
ναεπισκέπτονται τοΔημοτικό Ιατρείοοιενδιαφερόμενοι,πρέπει
πρώτανακλείνουνραντεβού,  λόγω τωνπεριοριστικώνμέτρων
κατάτουκορωνοϊού(Covid-19).

Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Μάρτιος 2021

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

05-04-2021 μέχρι 

11-04-2021 θαείναι

τοεξής:Αυτόματοςτη-

λεφωνητήςβλαβών:

τηλ.2331021814.

FootballLeague

Σάββατο 10/4 (3 μ.μ) 
όλα τα ματς της 4ης 

αγωνιστικής

Ηδιοργανώτριααρχήόρισε κοινήώρα έναρξης τις15.00,με εξαίρεση
τηναναμέτρησητηςΚαβάλαςμετονΠιερικό,πουθαξεκινήσειστις12.00
καιθαμεταδοθείαπότηνΕΡΤ3.

Όλαταπαιχνίδιατης4ηςαγωνιστικής:
ΒόρειοςΌμιλος
(12.00)Καβάλα–Πιερικός
Θεσπρωτός–ΠΟΤρίγλιας
ΝΠΣΒέροια–ΑλμωπόςΑριδαίας
ΟλυμπιακόςΒόλου–ΑπόλλωνΠόντου
ΑΕΠΚοζάνης–Πανσερραϊκός

ΝότιοςΌμιλος
Αιγάλεω–Ασπρόπυργος
ΑΣΡόδου–Καλαμάτα
Ιάλυσος–ΑΣΣαντορίνης2020
ΑστέραςΒλαχιώτη–ΝίκηΒόλου
ΑΟΕπισκοπής–Καλλιθέα

ΣτηνκορυφήΜαγούλατουΒερμίου
μετουςΟρειβάτεςΒέροιας

Τετάρτη 07-04-2021

1 4 : 3 0 - 2 1 : 0 0

ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙ-

ΖΕΛΟΥ 48&ΚΟ-

ΝΙΤΣΗΣ ΓΩΝΙΑ

23310-71601

14:30-21:00Α-

ΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟ-

ΦΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΙΕΡΙΩΝ 7 (απέ-

ναντιαπόβενζινάδικοΓαλάνη)23310-73324

19:00-21:00ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΙ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΜΗ-

ΤΡΟΠΟΛΕΩΣ3823310-29551

21:00-08:00ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΙ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΜΗ-

ΤΡΟΠΟΛΕΩΣ3823310-29551

Φαρμακεία
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Όπως προέβλεπε η από 
22-3-2021 Πρόσκληση Εκδή-
λωσης ενδιαφέροντος του Ο-
ΠΕΚΕΠΕ, η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 
κατέθεσε με τη λήξη της προ-
θεσμίας πλήρη φάκελο για την 
παράταση της πιστοποίησης 
του Φορέα Συντονισμού για το έτος 2021.

Ταυτόχρονα, και με δεδομένα τα ασφυκτικά χρο-
νικά περιθώρια για την έναρξη της υποβολής των δη-
λώσεων ΟΣΔΕ, προχωρήσαμε όλο το προηγούμενο 
διάστημα σε όλες τις απαραίτητες αναβαθμίσεις των 
τεχνολογικών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών και 
τους ελέγχους λειτουργίας συνολικά του συστήματος 
υποδοχής και επεξεργασίας των δηλώσεων λαμβά-
νοντας υπόψη την αναμενόμενη αύξηση του φόρτου 
αφενός λόγω της πιστοποίησης και νέων ΚΥΔ και 
αφετέρου λόγω του συμπιεσμένου χρόνου εκτέλεσης 
του έργου.

Σε σημερινή μας επιστολή προς τον Υπουργό 

ΑΑ&Τ κ. Λιβανό και τον 
Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. 
Μελά ενημερώσαμε την πο-
λιτική ηγεσία του ΥπΑΑ&Τ 
για την πλήρη επιχειρησιακή 
ετοιμότητα του Φορέα Συ-
ντονισμού να υποδεχθεί το 

σύνολο των δηλώσεων στις υποδομές του, με τη δια-
βεβαίωση ότι η τεχνική επάρκεια και τεχνογνωσία μας 
εγγυάται και για τη φετινή χρονιά την απρόσκοπτη υ-
ποδοχή και επεξεργασία των δηλώσεων των 650.000 
αγροτών, όπως αυτό συνέβη όλη την επταετία στην 
οποία η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ανέλαβε αυτό τον ρόλο.

Κατά συνέπεια αναμένουμε την εντολή του ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ για την έναρξη των εργασιών εγκατάστασης 
του λογισμικού της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης για 
το 2021, διαβεβαιώνοντας από την πλευρά μας ότι η 
έναρξη συλλογής των δηλώσεων την 15η Απριλίου, 
όπως την προσδιόρισε ο Υπουργός στην χτεσινή του 
ομιλία στη Βουλή, είναι απολύτως εφικτή.

Το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Αλεξάνδρειας (Εργαστήριο Ειδι-
κής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) 
επιθυμεί να σας ενημερώσει ότι τα προϊόντα των 
εργαστηρίων του σχολείου μας έχουν αναρτη-
θεί τόσο στο facebook  όσο και στην ιστοσελίδα 
(eeeek-alexandr.ima.sch.gr/2018) και διατίθενται, 
με σκοπό την αγορά πρώτων υλών από τα έσοδα 
της διάθεσης. Τα προϊόντα συνδέονται άμεσα με 
την εκπαιδευτική διαδικασία των μαθητών και είναι 
αποτέλεσμα των δικών τους προσπαθειών (σε συ-
νεργασία με τους εκπαιδευτικούς) και ως εκ τούτο 
η συμβολή της κοινότητας θεωρείται απαραίτητη.

Τα προϊόντα μπορείτε να τα παραλάβετε από 
το χώρο του σχολείου (Πάροδος 28ης  Οκτωβρίου/
Αλεξάνδρεια Ημαθίας, Δευτέρα έως Παρασκευή 
και μόνο τις ώρες: 10:00-11:30 π.μ) ή να σας 
αποσταλούν κατόπιν συνεννόησης, τηλ επικοινω-
νίας:2333022787.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Περισσότερες από 3.370 
αιτήσεις υποβλήθηκαν για 
συμμετοχή στο δωρεάν εξ 
αποστάσεως πρόγραμμα ε-
παγγελματικής κατάρτισης 
με πιστοποίηση 3.000 ανέρ-
γων ηλικίας έως 29 ετών. Η 
νέα δράση υλοποιείται στο 
πλαίσιο της συνεργασίας 
ΟΑΕΔ-Google Ελλάδας και 
περιλαμβάνει τη δωρεάν κα-
τάρτιση σε τέσσερεις τομείς 
ψηφιακών δεξιοτήτων υψη-
λής ζήτησης που οδηγούν 
στην απόκτηση των εξής πι-
στοποιητικών:

• IT Support Specialist 
Certificate (τεχνική υποστήριξη πληροφορικής)

• UX Designer Certificate (σχεδιασμός εμπειρί-
ας χρήστη)

• Project Manager Certificate (διαχείριση έργου)
• Data Analyst Certificate (ανάλυση δεδομένων)
Τα προσφερόμενα πιστοποιητικά κατάρτισης 

παρέχονται αποκλειστικά στα αγγλικά. Κάθε ωφε-
λούμενος θα πρέπει να ολοκληρώσει τουλάχιστον 
μία θεματική ενότητα, αλλά εάν επιθυμεί μπορεί 
να τις ολοκληρώσει όλες. Η κατάρτιση παρέχε-
ται μέσω της πλατφόρμας Coursera και με την 
επιτυχή ολοκλήρωση κάθε θεματικής ενότητας, ο 
ωφελούμενος θα λαμβάνει αυτόματα το αντίστοιχο 
πιστοποιητικό - βεβαίωση ολοκλήρωσης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους εγγε-
γραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ, έως 29 ετών, 
αποφοίτους τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαί-

δευσης, με γνώσεις Αγ-
γλικής γλώσσας και υπο-
λογιστών, σύμφωνα με 
τις προϋποθέσεις συμμε-
τοχής της Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέρο-
ντος, η οποία είναι αναρ-
τημένη στον ιστότοπο 
www.oaed.gr

Η αξιολόγησή των αι-
τήσεων θα ολοκληρωθεί 
εντός της εβδομάδας και 
κατόπιν οι προσωρινοί 
πίνακες ωφελουμένων 
και αποκλειομένων θα 
αναρτηθούν στον ιστότο-
πο του ΟΑΕΔ. Μετά τη 

διαδικασία των ενστάσεων και την ανάρτηση των 
οριστικών πινάκων, θα σταλεί στους ωφελούμε-
νους email του ΟΑΕΔ με οδηγίες σχετικά με την 
εγγραφή και παρακολούθηση του προγράμματος. 
Η ημερομηνία λήξης του προγράμματος είναι Τρί-
τη, 30 Νοεμβρίου 2021.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του παρόντος 
προγράμματος και εφόσον πληρούν τις λοιπές 
προϋποθέσεις, οι ωφελούμενοι άνεργοι θα έχουν 
τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα 
επιδοτούμενης απόκτησης επαγγελματικής εμπει-
ρίας, το οποίο σχεδιάζει ο ΟΑΕΔ. Περισσότερες 
πληροφορίες θα ανακοινωθούν στο επόμενο διά-
στημα. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο του 
Οργανισμού www.oaed.gr

Συνεχίζονται οι φυτεύσεις εποχικών 
λουλουδιών σε κοινόχρηστους χώρους 

στη Νάουσα και στις Κοινότητες

Ο Δήμος  Νά-
ουσας με τη συν-
δρομή εθελοντών 
συνεχίζει τη δρά-
ση του και στον 
τομέα του περι-
βάλλοντος , με 
καθαρισμούς και 
φυτεύσεις φυτών 
σε παρτέρια και 
κο ι νόχρηστους 
χώρους. 

Το  Σάββατο  
(03.04.2021)  η 
υπηρεσία Πρα-
σίνου του δήμου, 
μέλη της Δημοτι-
κής Κοινότητας 
Νάουσας, του Ο-
μίλου Περιβάλλοντος και Πολιτισμού –η Αράπιτσα  και εθελοντές, φύτεψαν όμορφα  εποχικά λουλούδια 
σε κεντρικά σημεία της Νάουσας.

Ανάλογη δράση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή (04.04.2021) στο Αγγελοχώρι όπου εθελοντές και 
αιρετοί ομόρφυναν τον περιβάλλοντα χώρο στο ΚΕΠ Ειρηνούπολης, φυτεύοντας συνολικά 400 φυτά. 

Πλήρης ετοιμότητα της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 
για έναρξη συλλογής δηλώσεων 
των αγροτών την 15η Απριλίου

Πάνω από 3.370 αιτήσεις για το νέο 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα επαγγελματικής 

κατάρτισης με πιστοποίηση 
ΟΑΕΔ-Google για νέους ανέργους

Στην διάθεση του κοινού 
τα προϊόντα των εργαστηρίων 

του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Αλεξάνδρειας

 «Θέλω να χτίσω ένα σπιτάκι» 
Καμπάνια ανέγερσης νέου Κ.Δ.Η.Φ. στη Βέροια

Στο δικό μας «παραμύθι» όλα θα πάνε καλά... Γι’ αυτό βάφουμε με 
χρώματα αισιοδοξίας και σχεδιάζουμε με αγάπη τη νέα μας ζωή.

Βασιζόμενοι στην επιτυχημένη καμπάνια του ορφανοτροφείου 
«Strawberry Fields» των fans των Beatles, φτιάξαμε κι εμείς το δικό μας 
τούβλο για τη στήριξη των προσπαθειών του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμό-
νων ΑμεΑ του Νομού Ημαθίας με σκοπό την ανέγερση Κ.Δ.Η.Φ. ΑμεΑ στη 
Βέροια.Τα τούβλα δημιουργήθηκαν από τους ωφελούμενους του ΚΔΗΦ Α-
μεΑ «Τα Παιδιά της Άνοιξης» υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτών τους, 
στα εργαστήρια του Κέντρου. Εκεί, αφού οι ωφελούμενοι τα χώρισαν με 
σφυρί και καλέμι, τα έτριψαν με γυαλόχαρτο. Στη συνέχεια, με τη μέθοδο 
της μεταξοτυπίας, τυπώθηκαν τα σχέδια και το κάθε τούβλο περάστηκε με 
λούστρο. Στα τούβλα μας απεικονίζεται ένα σπίτι κι ένας ήλιος, που είναι 
τα μόνα μας ναύλα για να ονειρευόμαστε. Επιλέξαμε το ασημί χρώμα, το 
οποίο χρησιμοποιείται από την αρχαιότητα και συμβολίζει τη σοφία και 
την καλοσύνη. Τον ήλιο μας τον βάψαμε πράσινο, το πιο γαλήνιο χρώμα 
που υποδηλώνει την ελπίδα. Την ελπίδα μας αυτή, ότι αγοράζοντας ένα 
τούβλο θα συμβάλετε στο να χτίσουμε ένα σπίτι και εκεί να στεγάσουμε 
τα όνειρα μας.Τα τούβλα μας είναι αριθμημένα από το 1 μέχρι το 1000 και 
πωλούνται 30 ευρώ το καθένα. Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν, θα 
διατεθούν για την ανέγερση του νέου ΚΔΗΦ ΑμεΑ στη Βέροια. Κάθε τούβλο είναι συλλεκτικό και μοναδικό - με 
αυτό τον τρόπο συνεισφέρει ο καθένας με ένα ξεχωριστό κομμάτι, που είναι αποκλειστικά δικό του. 

Το Δ.Σ. των « Παιδιών της Άνοιξης»
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

διόροφηστοΠανόρα-

μαμε3υπνοδωμάτια,

σαλοκουζινα, μπάνιο,

βεράντα.Κάτωδιαμέ-

ρισμαπιομικρόσαλο-

κουζίναμετζάκι,δωμά-

τιο.Μεπρόσβασηστην

αυλή.Αυτόνομη θέρ-

μανσησεήσυχηπεριο-

χή.Τιμή135.000ευρώ.

Τηλ.:6973735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-

σμα κοντά στοΜου-

σείο, 90 τ.μ., 34.000

ευρώ. Τηλ. :  6934

888738ΜεσιτιοκόΑκί-

νηταΗμαθίας.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο

700 τ.μ. στο Πανόρα-

μαοικοδομήσιμοδίπλα

στον«ΠαιδικόΠλανήτη».

Τιμή ευκαιρίας, Πληρ.

τηλ.:6943696105.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στα

όρ ια  Αγγελοχωρ ι -

ου -Αρχαγγέλου  2

χωράφια κολλητά,

25 και 11 στρέμμα-

τα, περιφραγμένα,

παλμέττα βερύκο-

κα 6 ετών σε φούλ

παραγωγή, άριστης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΤοΑστικόΚΤΕΛΒεροίας ενημερώνει το επιβατικόκοινόπωςστοπλαίσιο του
νέου lockdownτροποποιούνταιταδρομολόγιαόλωντωνσυγκοινωνιακώνγραμ-
μών.Ταδρομολόγιατωνλεωφορείωναπότην17Νοεμβρίου2020διαμορφώνο-
νταιωςεξής:

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικό-
πεδο 1.350 τ.μ. με
συντελεστή 1,2, ε-
πί της οδούΑμπε-
λοκήπων .  Τηλ . :
2331100888 καΑ-
λεξάνδρα.
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κατάστασης, 4 εξαιρε-

τικές ποικιλίες, με μπε-

κάκια. Παρακαλώ μόνο

σοβαρέςπροτάσεις.Κι-

νητό:6945769920.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοπωροπωλείο

επίτηςοδούΜητροπόλεως

στηΒέροια. Πληροφορίες

τηλ.6976063527.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΧΩΡΑΦΙΑ

ENOIKIAZETAI δια-

μέρισμα45τ.μ.(σαλόνι,

κουζίνα, υπνοδωμάτιο,

WC, δύο μπαλκόνια)

στον Προμηθέα, αυτό-

νομη θέρμανση (πετρέ-

λαιο), a/c, πλήρως επι-

πλωμένο και εξοπλισμέ-

νο (ντουλάπες, έπιπλα,

συρταριέρες, πλυντήριο

ρούχων, ηλεκτρική κου-

ζίνα, ψυγείο, φωτιστι-

κά, τέντες, σίτα). Τηλ.

6981719269κ.Εύα.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ.23206ΓΗΠΕΔΟενοικιάζεταισπά-

νια ,καινούργια ,φωτεινή  καιπολύάνετη
γκαρσονιέρα58τ.μ.,κατασκευή2002,1υ/δ,
ωραίασαλονοκουζίνακαιάνετομπάνιο,στον
2οορ.μεμεγάληβεράντα,ηθέρμανσητης
είναιαυτόνομηκαιμεθερμιδομετρητές ,έχει
μίαθέσηστάθμευσηςστηνπυλωτήδικήτης
καιμίαμεγάληαποθήκη17τ.μ.,ενοίκιο220€.
Επισκέψιμηκαιδιαθέσιμηόχιπριντην15/4/21.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένηκαιμεηλεκτρικέςσυσκευές,συνολικής
επιφάνειας200τ.μ.σεδύοεπίπεδα.Αποτε-
λείταιαπό2υ/δ,Σαλόνι,Κουζίνα,1Μπάνιο
καιWC.Είναικατασκευασμένητο1998και
διαθέτειθέρμανσηατομική-Πετρέλαιο.Έχει
απεριόριστηθέα,τακουφώματατηςσυνθετι-
κά,μεδιπλάτζάμια,διαθέτειτζάκι,αποθήκη
καιμεγάληαυλή.Τιμή:320€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπε-
δασεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.,
μεανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40
τ.μ.,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σα-
λόνια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,
καιδύομπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατό-
τητατοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχει
καμινάδα),επιπλωμένη,μεαποθήκηκαιμε
δύοντουλάπες , έχειηλεκτρικέςσυσκευές
αλλάκαιηλιακόθερμοσίφωνα,προσφέρεται
σετιμήπραγματικήςευκαιρίας ,350€.Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14543ΠΙΕΡΙΩΝστηνΒοσπόρου

29ενοικιάζεταιισόγειαμικρήαποθήκη4τ.μ.,
κατασκευή2011,σεκαλόσημείοενοίκιο25€
μόνο.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙ-
ΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23705 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ.στον
2οόροφο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναι
κατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτειΚου-
φώματαΑλουμινίουσυρόμενα,Ανελκυστήρα
-Τιμή:100€.

Κωδ:23560-ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικής επιφάνειας54 τ.μ.1ος
όροφοςΥπερυψωμένος, Αποτελείταιαπό
2Χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο1979,
βλέπεισεανοιχτωσιά,μεπολύκαλήπρο-
βολή, τα κουφώματα του είναιαλουμινίου
συρόμενα,μεWCαποκλειστικάδικότουστον
όροφομεμηνιαίο,ενοίκιο130€.Πληροφορί-
εςμόνοστηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23706-ΚέντροΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελεί-
ταιαπό3χώρους, .Είναικατασκευασμένο
το1970καιδιαθέτειανοιχτωσιά ,έχειΚου-

φώματαΣυνθετικά,ΑνελκυστήρακαιA/C
-Μίσθωμα300€.

Κωδ:23610-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από4Χώρους, .Είναικατασκευασμένοτο
2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέ-
λαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακι-
σμένη,Ανελκυστήρα,Διπλάτζάμια-Τιμή:230€

Κωδ:23579-ΩΡΟΛΟΙΓραφείοσυνολι-
κήςεπιφάνειας250τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό5Χώρους,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1969καιδιαθέτειΚουφώματαΑ-
λουμινίουκαιΑνελκυστήρα-Τιμή:700€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:105030-ΚέντροΚατάστημασυνο-

λικήςεπιφάνειας30τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείται
από1Χώρο,καιWCκαιαποθήκη10τ.μ.
-Τιμή:140€.

Κωδ 105261Ενοικιάζεται κατάστημα
στονΠεζόδρομοτηςΒέροιαςκατάλληλοκαι
γιαυγειονομικούενδιαφέροντος62τ.μ.καθ.
Ισόγειοκαι30τ.μ.πατάρι, τιμήπολύλογική
μόνο400€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105035 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
καιστηΜητρόποληκοντάκατάαποκλειστικό-
τητακατάστημασυνολικήςεπιφάνειας65τ.μ.
ισόγειο.Αποτελείταιαπόένανενιαίοχώροκαι
WC,ενοίκιο200€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:24715-Κέντροαπόκεντροκαικοντά
σταΚΤΕΛΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας70
τ.μ.ισόγειοκαιμεμεγάληβιτρίνα.Αποτελείται
απόένανενιαίοκαιWC.Είναικατασκευασμένο
το1975καιείναιφωτεινό,ανακαινισμένομε
ψευδοροφή.Ενοίκιομόνο300€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24675 -ΕΠΙΤΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-
ΚΟΥΒΕΡΟΙΑΣΝΑΟΥΣΑΣΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νεόδμητοΚατάστημαστεγασμένηςσυνολι-
κής επιφάνειας850 τ.μ.σιδηροκατασκευή
,  ισόγειο γιαπολύαπαιτητικούςμισθωτές,
σίγουραεκπληκτικόκαιξεχωριστόακίνητο,με
άριστηπροβολήκαισεοικόπεδο4.000τ.μ.
Μηνιαίομίσθωμα2.500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕ

ΚΛΕΙΣΤΟΠΑΡΚΙΝΓΚστηνκαρδιάτηςπό-
ληςμεράμπαεισόδου,σεπλήρηλειτουργία,
κοντάστηνΒενιζέλου   τιμήαπό75-80€ /
μήναμόνο.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:14545-ΣτηνΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυ-
νολικήςεπιφάνειας84τ.μ.καθαρόστον3ο
όροφο.Αποτελείταιαπό2μεγάλαΥπνοδω-
μάτια,Σαλονοκουζίνακαιμπάνιο.Είναικατα-
σκευασμένοτο1995καιδιαθέτειΚουφώματα
Αλουμινίουκαινούργια , έχειανελκυστήρα,

πάρκινγκπυλωτήςκαιμίααποθήκημέσα.
Διαθέτει επίσηςκαιηλιακόθερμοσίφωνα -
Τιμή:53.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

Κωδ:104996-ΑΚΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙΤΑΙ
Διαμέρισμακαινούργιοακατοίκητοσυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον1οορ.Αποτελείταιαπό
2υ/δ,σαλόνι,κουζίναξεχωριστήκαιμπάνιο
.Είναικατασκευασμένοτο2006καιδιαθέτει
θέρμανσηατομικήμεπετρέλαιο.Διαθέτειαπερι-
όριστηθέα,ταδεκουφώματατουείναικαινούρ-
γιασυνθετικά.Διαθέτεικαικλειστόπάρκινγκμε
πολύεύκοληπρόσβαση.-Τιμή:78.000€.

Κωδ:14298 -ΠΑΝΟΡΑΜΑ,ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητανεόδμητοοροφοδι-
αμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας119τ.μ.σε
δυόροφηοικοδομή1οςΥπερυψωμένος.Α-
ποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλονοκου-
ζίνακαιδύοΜπάνια.Είναικατασκευασμένο
το2005καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πε-
τρελαίου ,έχειΑπεριόριστηΘέα,Κουφώμα-
ταΣυνθετικά,ΚλειστόΠάρκινγκμεγάλομε
τηλεχειριστήριο,κήποκοινόχρηστοκαιΤζάκι.
Διαθέτειηλιακόθερμοσίφωνα,BBQ , είναι
γωνιακόκαιμεδύοπολύμεγάλεςβεράντες-
Τιμήμόνο120.000€τελική.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13977-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙνε-

όδμητηΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας
50τ.μ.Αποτελείταιαπό1υ/δ,Σαλονοκουζίνα
καιμπάνιο .Είναικατασκευασμένητο2002
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΗλεκτρικό,
ΈχειαπεριόριστηΘέακαιμεγάλουπόλοιπο
δόμησηςοικοπέδουκαι κήπο, Τιμήμόνο
30.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙ-

ΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.
Κωδ.13971ΠΩΛΕΙΤΑΙσπάνιαμονοκα-

τοικίαστοΛοζίτσι συνολικάσεδύοεπίπεδα
220τ.μ.,σε3.850τ.μοικόπεδο,ηκατασκευή
τηςέγινετο2005,2υ/δστοισόγειοκαι3δσκλ
στονπρώτοόροφο,ανοιχτωσιά,εξαιρετικής
κατασκευής,γεωμετρικάδομημένο,ηλιόλου-
στοιχώροι,έχειτζάκι,μεδύομπάνια,σεπολύ
καλήτιμήαπό340.000€μόνο270.000€.

κωδ.14216ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοι-
κία230 τ.μ. ,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυο
επίπεδασεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700
τ.μ.μεανεξάρτητημεγάληαυλή,μευπόγειο
40τ.μ. ,κατασκευή1980,4υ/δ,διαθέτειθέα
απρόσκοπτη,μεπολύμεγάλεςβεράντες,ά-
ψογασυντηρημένο,ξύλινακουφώματα,ανε-
ξάρτητημεγάληκουζίνα,γεωμετρικάδομημέ-
νο,ορθολογικάκαιλειτουργικάάριστο,χωρίς
θέρμανση,μεδυνατότητατοποθέτησηςγια
τζάκιήσόμπα(υπάρχεικαμινάδα), επιπλω-
μένο,μεαποθήκη,μεδύοντουλάπες,μεη-
λεκτρικέςσυσκευές,μεηλιακόθερμοσίφωνα,
εντυπωσιακοίχώροιυποδοχής,ηλιόλουστοι
χώροι,μεδύομπάνια ,διαμπερές,σετιμή
πραγματικήςευκαιρίαςμόνο130.000€,Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙΑποθήκησυνολικήςεπιφάνειας280τ.μ.
σευπόγειοχώρο .Αποτελείταιαπόενιαίο
χώρομεεύκοληπρόσβαση.Τιμή:30.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12741-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο

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

Κωδ:116755-ΩΡΟΛΟΙΠΩΛΕΙΤΑΙΓρα-
φείοσυνολικήςεπιφάνειας54τ.μ.1οςόροφος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό2Χώρους,
.Είναικατασκευασμένοτο1979,βλέπεισεα-
νοιχτωσιά,μεπολύκαλήπροβολή,τακουφώ-

ματατουείναιαλουμινίουσυρόμενα,μεδιπλά
τζάμια ,μεWCαποκλειστικάδικότουστον
όροφο,σετιμήπροσφοράς20.000€.Πληρο-
φορίεςμόνοστηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.105264ΚΟΝΤΑΣΤΗΝΕΦΟΡΙΑ,

πωλείταιμεγάληςπροβολής ισόγειοκατά-
στημα300τ.μ.,με1500τ.μ.οικόπεδογιαυ-
παίθριοπάρκινγκ ,πάνωστοδρόμοπρος
Μακροχώρι .Προσφέρεταισετιμήεξαιρετικά
συμφέρουσα,μόνο200.000€.Υπόδειξημόνο
σεσοβαράενδιαφέροναγοραστή.Αποκλειστι-
κήανάθεσηστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106842ΚΕΝΤΡΟ,ΠωλείταιΚατά-
στημασυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ. Ισόγειο
και15τ.μ.πατάρι,αποτελείταιαπόένανενιαίο
χώρομεWC,σεκαλήκατάσταση,προσόψε-
ως,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,σετιμή
προσφοράς47.000€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
κωδ14217ΕΡΓΟΧΩΡΙ,ΠωλείταιΧωρά-

φι220τ.μ.,σεπρονομιακήτοποθεσία,ευκαι-
ρίαγιαμεγάληυπεραξία,σχεδόνχαρίζεται,
σετιμήπράγματιχαμηλήμόνοαπό10.000€
τώραμόνο5.000€.Πληροφορίεςμόνοστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ.14719ΣΤΟ6ΧΙΛ.ΒΕΡΟΙΑΣ-ΝΑ-
ΟΥΣΑΣ,πωλείταιωραιότατοχωραφοοικόπεδο
10.850τ.μ.,μεεξαιρετικάμεγάληφάτσαπάνω
στονκεντρικόδρόμο200μπερίπου.Προσφέ-
ρεταισεεξαιρετικάχαμηλήτιμή,μόνο80.000€.
ΑποκλειστικάαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14023 ΕΥΚΑΙΡΙΑ !! ΣΤΟ ΔΡ.
ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑΣ.,στο7.5χιλ.πωλείταιχωρα-
φοοικόπεδο14.100τ.μ.,τρίτοαπότονκεντρι-
κόδρόμοσεεξαιρετικάσυμφέρουσατιμήαπό
140.000€, τώραμόνο48.000€πραγματική
τιμήέκπληξης.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13295 -ΞηρολίβαδοΠΩΛΕΙΤΑΙ

πολύπολύσπάνιοοικόπεδοσυνολικήςεπι-
φάνειας237τ.μ.καισεμοναδικόσημείοτου
χωριού.Τιμήμόνο18.000€.

Κωδ.12951ΑΚΡΟΠΟΛΗ,μεανατολικό
προσανατολισμόοικόπεδοκαιμεθέα τον
κάμποτηςΒέροιας ,εντόςσχεδίουπόλεως
μεΣ.Δ.0,8μεγέθους400τ.μ.,πωλείταιστην
τιμήτων38.000€.

Κωδ.13514ΣτουςΓεωργιανούςΒέροιας
πάνωστον κεντρικόδρόμο,πωλείται ένα
σπάνιοωραιότατοοικόπεδογωνιακό 617
τ.μ.,καταπληκτικόαπόκάθεάποψη,εντός
σχεδίουπόλεως με σ/δ 0,8 και τιμή στα
20.000€μόνο.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13007ΑΚΡΟΠΟΛΗπωλείταιέναε-
ξαιρετικόοικόπεδομεγάλο1.010τ.μ.γωνιακό
ανατολικό,κατάλληλοκαιγιαοικοδομήμεσ/δ

0,8,τιμήμόνο110.000€.
κωδ.12952ΑΚΡΟΠΟΛΗ,σεμοναδικό

σημείοκαιμεθέατονκάμποτηςΒέροιαςπω-
λείταιοικόπεδο1.090τ.μ.,μεΣ.Δ.0,8 ,τιμή
90.000€.Μπορείναπουληθείκαιτομισό.

Κωδ13147ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ , στο κάτω
μέροςτουπροςτηΒέροιαπωλείταιέναοικό-
πεδο1600τ.μ.,εξαιρετικό,άρτιοκαιοικοδο-
μήσιμο2οαπότηνάσφαλτο,κατάλληλογια
ανέγερσηπολυτελούςβίλας,τιμή21.000€.

Κωδ.13010ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙπωλείταιοικό-
πεδοστηνείσοδοτουχωριούαπότηνπλευρά
τηςΒέροιαςμε1965τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομή-
σιμο,σετιμήεξαιρετικάχαμηλήμόνο25.000€.

Κωδ.13377ΦΥΤΕΙΑ,Οικόπεδο3.000
τ.μ., εντόςζώνης ,μεεκπληκτικήθέαστον
κάμπο,αξίζεινατοδεικανείς,γιαπολύα-
παιτητικούςαγοραστέςφυσιολάτρες,σετιμή
προσφοράς,μόνο35.000€.

κωδ.13515ΣΠΑΝΙΟΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟ-
ΠΕΔΟκατάλληλογιαΞενοδοχείο ,Κέντρο
Αποκατάστασης ,ΚλινικήηΟίκοΕυγηρίας
καιόχιμόνο στηθέσηΚαβάκιαδίπλαστο
λόφοΜαγούλαπάνωστοδρόμογιατηΡάχη
12.000τ.μ. αμφιθεατρικόμεθέαόλοντον
κάμποτηςΗμαθίαςκαιορατότηταμέχριτην
Θεσ/νίκη .Πρόκειται γιαοικόπεδοφιλέτο,
προνομιούχοαπόκάθεάποψη,αναφέρεται
μόνοσεπολύσοβαρόεπενδυτή , ευκαιρία
χωρίςαμφιβολία,Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφερόμενο,τιμή450.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

κωδ.206877ΟΛΥΜΠΟΥ-ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ
ΔιατίθεταιπροςΠώλησηανακαινισμένοΔια-
μέρισμα60τ.μ.με2υπνοδωμάτια.Βρίσκε-
ταιστον1οόροφοτηςοικοδομής.Διαθέτει
γερμανικάσυνθετικά κουφώματα μάρκας
Kömmerlingμετριπλήυάλωσηηλεκτρικάρο-
λάκαισήτες,DAIKININVERTER12000BTU
κλιματιστικόστοσαλόνι,αναμονήγιαa/cστα
υπνοδωμάτια,ατομικήθέρμανσηφυσικού
αερίουμελέβητασυμπυκνωμάτων,πλήρη
εγκατάστασησυστήματοςσυναγερμού,γύ-
ψινεςδιακοσμητικέςκατασκευέςμεκρυφούς
φωτισμούςLED.Πραγματοποιήθηκεαντικα-
τάστασητωνδικτύωνύδρευσης-αποχέτευ-
σης-θέρμανσηςκαθώςκαιεξολοκλήρουνέα
ηλεκτρολογικήεγκατάσταση.Επίσηςδιαθέτει
ΚΛΕΙΣΤΗΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣδικήτουστο
ισόγειοτηςοικοδομής. Ιδανικόακίνητοτόσο
γιαεπένδυσηόσοκαιγια ιδιοκατοίκησησε
μιαεξαιρετικήτοποθεσίαμεπολλέςανέσεις
και ευκολίες.Τιμή:155.000€ ***ΤΗΝΑΝΑ-
ΚΑΙΝΙΣΗΕΚΠΟΝΗΣΕΗΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑKTITORSwww.ktitors.gr

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός λογιστή για λογιστικό γραφείο
στη Βέροια. Θέση εργασίας πλήρης απασχόληση.
Προσόντα απαραίτητα: γνώσεις λογιστικής-μισθοδο-
σίας. Γνώσηπρογραμμάτων λογιστικής μισθοδοσί-
ας (θαπροτιμηθούν όσοι γνωρίζουνπρογράμματα
EPSILONET).Επιθυμητήκάρταανεργίας.Τηλ.επικοι-
νωνίας:2331063666ΚΑΙ6944771766.



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ,  Μη-

τροπόλεως 35, χώρος 90

τ.μ. περίπου, με 3 χώρους

και κουζινα, W.C., για ε-

παγγελματική χρήση ή για

διαμέρισμα, 3ος όρ. Τηλ.:

6932 471705 & 23310

21100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο έμπει-

ρο για το κυλικείο στο Νο-

σοκομείο Βέροιας. Ώρες ε-

πικοινωνίαςγιαενημέρωση

6.00μ.μ.έως8.00μ.μ.στο

τηλ.6944577645.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  γυναίκα έ-

μπειρη για καθημερινή ερ-

γασίασεκουζίναεστιατορί-

ου.Τηλ.:6972012622.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρος έ-

μπειροςγιακαθημερινήερ-

γασία  σε εστιατόριο. Τηλ.:

6972012622.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ΠΩΛΗΤΗΣ

ΠΩΛΗΤΡΙΑ από το κατά-

στημα TOUCH DENIM με

εμπειρία, γνώση αγγλικών

καιH/Y,έως40ετών.Τηλ.:

6932627614.

ZHTOYNTAI οδηγοί αυ-

τοκινήτων με δίπλωμα Γ’

κατηγορίας. Πληροφορίες

στοτηλ.6980136902.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  από το Ια-

τρικόΔιαγνωστικό Κέντρο

«ΠΑΝΑΓΙΑ» υπάλληλος

γραφείου για γραμματειακή

υποστήριξη. Γνώσεις μη-

χανογράφησης ηλεκτρονι-

κού υπολογιστή και λογι-

στικής είναι ευπρόσδεκτες.

Αποστολήβιογραφικώνστο

emai: lpanagia.epe@gmail.

com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός-η-

λεκτρονικός, με γνώσεις

υπολογιστών και αγγλικής

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ25τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ30τ.μ.μεντουλάπα,140€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,220€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ30τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,170€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ38τ.μ.επιπλωμένο,καλό,220€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ40τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,λουξ,300€
ΡΟΛΟΙ45τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,250€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ45τ.μ.ανακαινισμένο,καλό,260€
ΚΕΝΤΡΟ50τ.μ.ανακαινισμένο,ατομ.λέβητας,280€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ70τ.μ.μονοκατοικία,180€
ΕΛΗΑ70τ.μ.νεόδμητο,τζάκι,θέσηστάθμευσης,400€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ90τ.μ.επιπλωμένο,καλό,300€
ΕΛΗΑ100 τ.μ.ατομ.λέβητας,ηλιακός,θέα,πολύκαλό,
370€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,330€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ100τ.μ.12ετών,θέα,λουξ,450€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ120τ.μ.επιπλωμένο,καλό,310€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ35τ.μ.15ετών,33.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ75τ.μ.15ετίας,εξαιρετικό,λουξ,65.000€
ΕΛΗΑ 80 τ.μ.ανακαινισμένο, με αντλία θερμότητας,
85.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μκαλό,με2αποθήκες,72.000€
ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ90τ.μ.καλό,ευκαιρία,48.000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ95τ.μ.νεόδμητο,λουξ,85.000€
ΡΟΛΟΙ100τ.μ.καλό,50.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100 τ.μ. ρετιρέ, ευκαιρία, με θέα,
28.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ105τ.μ.νεόδμητο,εξαιρετικό,105.000€
ΕΛΗΑ110τ.μ.προσόψεως,καλό,55.000€
ΕΛΗΑ120τ.μ.20ετίας,εξαιρετικό,138.000€
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ.επενδυτικό,ανακαινισμένο,66.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ120τ.μ.τζάκι,parking,127.000€
ΚΕΝΤΡΟ130τ.μ.τζάκι,parking,ανακαινισμένο,147.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.10ετίαςυπερλούξ110.000€
ΣΤΑΥΡΟΣ170τ.μ.οροφοδιαμέρισμα,κεντρικό,35.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 50 τ.μ. σε οικόπεδο 460 μέτρων,
16.000€

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ70τ.μ.σεοικόπεδο324μέτρων,48.000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ100τ.μ.σεοικόπεδο800μέτρων,35.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ110 τ.μ.σεοικόπεδο240μέτρων, γωνιακό,
62.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ135τ.μ.σεοικόπεδο550μέτρων,22.000€
ΝΑΟΥΣΑ150 τ.μ.σεοικόπεδο280μέτρων, εξαιρετική,
120.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ220 τ.μ.σεοικόπεδο400μέτρων, λουξ,
220.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΤΕΛ25τ.μ.καλό,250€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ35τ.μ.πάνωστηνΑριστοτέλους,150€
ΚΤΕΛ35τ.μ.έτοιμογιακαφέ–αρτοποιείο,260€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ40τ.μ.καλό,380€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,450€
ΚΤΕΛ50τ.μ.,μεπατάρικαιυπόγειο,270€
ΠΙΕΡΙΩΝ60τ.μ.,καλό,300€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ80τ.μ.καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ80τ.μ.μεπατάρι,καλό,200€
ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.14ετίας,καλό,480€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝκτίριο140τ.μ.570€
ΠΙΕΡΙΩΝ170τ.μ.μεπατάρι,πολύκαλό,800€
ΚΑΤΩΒΕΡΜΙΟ400τ.μ.Ξενοδοχείοεξαιρετικό,16.500€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ156μέτρα,πολύκαλό,29.000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ400μέτρα,καλό,16.000€
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣΚΑΤΟΙΚΙΕΣ460μέτρα,38.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ475μέτρα,περιφραγμένο,16.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ500μέτρα,στοκέντροτουχωριού,24.000€
ΣΚΥΛΙΤΣΙ500μέτρα,καλό,6.000€

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
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ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστονΤρίλοφο,περιοχήαμυγδαλιά
625τ.μ.Περισσότερεςπληροφορίεςστο:6981088721.

Η ΤΟΥΟΤΑ ΓΕΩΡ-
ΓΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ζητάΜηχανικό αυτοκι-
νήτων γιαπλήρη απα-
σχόληση. Τηλ.: 23310
62780&6978770066.

ΖΗΤΕΙΤΑΙαπόεταιρίαταπητοκαθαρισμών:εργατοτεχνί-
της,1άτομογιαγραμματειακήυποστήριξη(γνώσηΑγγλι-
κής γλώσσας και υπολογιστή) και οδηγόμε ερασιτεχνικό
και επαγγελματικό δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας. Πληρ. τηλ.:
6974814606&6974312313.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυτοκινήτων – εργατοτεχνίτης
αυτοκινήτωνμε τουλάχιστον 5ετή εμπειρία γιασυνεργείο
αυτοκινήτωνστηΒέροια.Πληρ.Τηλ.6977354180.

Α π ό  τ η ν
TASTY FRUIT 
O.E. εξαγωγική
εταιρία τυποποί-
ησης φρούτων
καιλαχανικώνΖΗΤΕΙΤΑΙΤεχν.ΤροφίμωνήΓεωπόνοςμε
άριστη γνώση τηςΑγγλικής γλώσσας, όρεξη για δουλειά
απόηλικία24-30ετών,κατάκύριολόγοάνδρας.Τηλ.επι-
κοινωνίας6945105091.

Θέσειςεργασίαςσενέοκατάστημα
αλυσίδαςκαφέστηΒέροια

Ζητούνταιάτομαγιαεργασίααπόγνωστήαλυσίδακα-
φέ,πουθαλειτουργήσειπαράρτημάτηςστηνΒέροια.

Προσφερόμενεςθέσειςεργασίας:
-Υπεύθυνουκαταστήματος
-Barista
-Delivery

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:
civeroiaraktivan@gmail.com

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:κρεβα-
τοκάμαραμε κομοδίνα,
συρταριέρα,καθρέφτης,
φωτιστικά και στρώ-
μα. Παιδικό κρεβάτι
με στρώμα, κομοδίνο,
ντουλάπα, αχρησιμο-
ποίητακαιταδύο.Τηλ.:
6939575993.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπι-
κό για εργασία σε ερ-
γαστήριο επεξεργασίας
κρεάτων.Απαραίτητη η
προϋπηρεσία.Τηλ. επι-
κοινωνίας:6942406052.



γλώσσας, για πλήρη απα-

σχόληση.Αντικείμενο: ια-

τρικά μηχανήματα. Έδρα

εταιρείαςΑγκαθία Ημαθί-

ας.Τηλέφωνοεπικοινωνίας

:6985996674.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ανε ιδ ίκευ -

τος εργάτης από εταιρία

κρεάτων για μόνιμη εργα-

σία. Πληρ. 2332042608 –

2332041875.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) χειρι-

στής αντλίας μπετόν, 2)

χειριστήςWagondrill,3)χει-

ριστής Dumper για μόνιμη

εργασία στη Βέροια. Τηλ.:

2331021904κ.Κώστας.

ZHTEITAI  βοηθός λο-

γιστή για εργασία σε λο-

γιστικό γραφείο. Απαραί-

τητη, τριετής τουλάχιστον

προϋπηρεσία. Τηλέφωνο:

2331021106.Αποστολήβι-

ογραφικών στο ygronat@

hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομοωςβο-

ηθός λογιστή για εμπορική

επιχείρηση με τριετή του-

λάχιστον προϋπηρεσία σε

ανάλογη θέση  καθώς και

άριστη γνώση αγγλικών

σε επίπεδο επικοινωνίας

και προαιρετικά   επικοι-

νωνία σε μια τουλάχιστον

γλώσσα ακόμα κατά προ-

τίμηση  ιταλικών ή γερ-

μανικών καθώς και πολύ

καλές γνώσεις Microsoft

O f f i c e  ( E x c e l  ,Wo r d

,Outlook).ΑΠΟΣΤΟΛΉΒΙ-

ΟΓΡΑΦΙΚΏΝ  ΣΤΟ email:

o l ymp ia land ike@gmai l .

com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙμηχανικόςαυ-

τοκινήτων από επιχείρηση

στη Βέροια για πλήρη α-

πασχόληση. Ικανοποιητική

αμοιβή.ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός

ταξί για πλήρη απασχό-

ληση. Τηλέφωνα επικοι-

νωνίας:  2331071553 &

2331062900. Ώρες επικοι-

νωνίας:9.00με18.00.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με

έδρα τη Βέροια, αναζητά

χειριστή μηχανημάτων έρ-

γου με ικανότητα οδήγη-

σης επαγγελματικού φορ-

τηγού για να εργαστεί σε

έργο ύδρευσης στη Θεσ-

σαλονίκη. Τηλ. επικοινω-

νίας: 23310 23400, Κιν.:

6977443518.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ

αναλαμβάνει τη φύλαξη

παιδιώνσεπροσιτέςτιμές.

Πληρ.Τηλ.6983098742.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη

φροντίδαγερόντωνγιακά-

ποιεςώρες ή και για 24ω-

ρηβάση,καθαριότητασπι-

τιών,γραφείωνκαισκάλες.

Τηλ.:6940998054.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  βρεφικά

είδη της CICU: καροτσά-

κι (χειμωνιάτικο-καλοκαι-

ρινό), καλαθούνα με βά-

ση, τραπεζάκι  φαγητού,

κάθισμα αυτοκινήτου και

2 ποδήλατα παιδικά σε

πολύ κατάσταση, 400 ευ-

ρώ όλα μαζί. Τηλ.: 23310

62621.

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

www.mesitikoveria.gr
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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,
ζητά άνδρα ή γυναίκα α-
πό30έως50ετώνγιατο
Τμήμα Πωλήσεων. Προ-
σφέρει μισθό, πλήρη α-
σφάλιση, αυτοκίνητο και
κινητό. Πληροφορίες στο
6947021868.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλ-
ληλος γραφείου - βοη-

θόςΛογιστήγιαΛογιστικό
ΓραφείοστηΒέροια.Τηλ.:
6932245383.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στα όριαΑκρολίμνης καιΑρχαγγέλου 2

χωράφια κολλητά, 25 και 11στρέμματα,περιφραγμένα,

παλμέτταβερύκοκα6 ετώνσεφούλπαραγωγή,άριστης

κατάστασης, 4 εξαιρετικέςποικιλίες, με μπεκάκια.Παρα-

καλώμόνοσοβαρέςπροτάσεις.Κινητό:6945769920.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΣ για εργασίασε τυ-
πογραφείοστηνΠτολεμαϊδα,μεεμπειρίαστηνεκτύ-
πωσηOFFSETκαιευρύτερεςγνώσεις-εμπειρίαστις
γραφικέςτέχνες.Μισθόςικανοποιητικός.

Βιογραφικά:apougaridis@gmail.com
Τηλ.Επικοινωνίας:6983623212

ΗεταιρίαΠΑΡΑΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ,αναζητείάτομο
για τηθέσητου τεχνικούσυντήρησηςανεμογεννητριώνσηνευ-
ρύτερηπεριοχή.

Ηεταιρίαπροσφέρει:
-Ανταγωνιστικέςαποδοχές
-Συνεχήυποστήριξη,ανπαπτυξηκαιεκπαίδευση
-Ιδιωτικήασφάλιση
Αποστολήβιογραφικώνστο: cp@paralos-tech.gr.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΟΑ.Σ.ΑΓΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΥ«ΟΖΥΓΟΣ«
Ενδιαφέρεταιγια τηνπρόσληψητωνπαρακάτωειδι-

κοτήτωνγιααπασχόληση8-9μηνες
1)Χειριστέςκλαρκήβοηθούςμεπτυχίο
2)‘Έναν(1)ΓεωπόνοήΤεχνολόγοΓεωπόνο
3)Εποχικούςεργάτες
Τηλεπικοινωνίας2331051093,FAX2331051094

ΖΗΤΕΙΤΑΙαπότηνεφημερίδα«ΛΑΟΣ»νέος
με δίπλωμαμοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, με

ανάλογηεμπειρία,γιατηδιανομήτηςεφημερί-

δας(γιαμόνιμηαπασχόληση).

Τηλ.:6974030005.

ΗβιομηχανίαΑΛΜΗ ΑΒΕΕ ζητάπροσωπικό (φύλα-
κα)πουθααπασχοληθείστιςεγκαταστάσειςτηςεπιχείρη-
σης,στο5οχλμΑλεξάνδρειας–ΚρύαςΒρύσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις
στην έδρα της επιχείρησης, στο 5ο χλμΑλεξάνδρειας –
ΚρύαςΒρύσης.Ηαίτησηθαπρέπεινασυνοδεύεταιαπό
φωτοτυπίαταυτότητας.

Επικοινωνία: τηλέφωνο: 2333 027 800
email: info@almifoods.gr



H EΣΕΕ, η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότη-
τας, παρουσίασε για 20ο συναπτό έτος την Ετήσια Έκθεση Ελληνικού 
Εμπορίου. Η Έκθεση του 2020, την εκπόνηση της οποίας ανέλαβε το 
Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝ.ΕΜ.Υ. της ΕΣΕΕ), περιλαμβάνει 
έγκυρη τεκμηρίωση των εξελίξεων στο χώρο του εμπορίου για το οικο-
νομικό & επιχειρηματικό περιβάλλον, την απασχόληση στην οικονομία 
και στον κλάδο, καθώς και την πορεία τόσο των Ανωνύμων Εταιρειών 
και των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης όσο και των Μικρομεσαίων 
Εμπορικών Επιχειρήσεων. Το επετειακό, μάλιστα τεύχος, περιέχει και 
μια σύντομη περιγραφή της κατηγορίας Ένδυσης – Υπόδησης (fashion), 
η οποία δέχεται ασφυκτικές  πιέσεις κατά τη διάρκεια της κρίσης υγείας.

Σύμφωνα με την Έκθεση για το 2020 ο κλάδος δέχεται ισχυρές πι-
έσεις από το οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, αλλά διατηρεί 
την σημαίνουσα συμμετοχή του στην οικονομική δραστηριότητα (12% 
του ΑΕΠ) παραμένοντας παράλληλα ο κυριότερος εργοδότης της χώρας 
(18,3% στη συνολική απασχόληση). Ωστόσο, η πανδημία συνιστά ιδιαί-

τερη απειλή για τις εμπορικές επιχειρήσεις καθώς το 88% αυτών θεωρεί 
πως ο Covid-19 θα επηρεάσει αρνητικά τον κύκλο εργασιών, ενώ το 56% 
των επιχειρήσεων εκτιμά πως η πτώση του κύκλου εργασιών θα υπερβεί 
το 40%. Και φέτος επιβεβαιώνει το στοιχείο του έντονου δυισμού αναφο-
ρικά με τις επιδόσεις των επιχειρήσεων, όπως άλλωστε είχε επισημανθεί 
και στην Έκθεση του 2019. Αυτό σημαίνει πως οι επιπτώσεις της υγειονο-
μικής κρίσης ήταν ασύμμετρες, δηλαδή ο αντίκτυπός της διαφοροποιείται 
αναλόγως του κλάδου του μεγέθους της επιχείρησης κ.ά. Ειδικότερα, 
αξίζει να σημειωθεί πως στο χονδρικό και στο λιανικό εμπόριο τα μερί-
δια των μεγαλύτερων επιχειρήσεων (διπλογραφικά βιβλία) στον κύκλο 
εργασιών όχι μόνο διατηρήθηκαν αλλά αυξήθηκαν εν μέσω πανδημίας 
σε 89,3% και 57,1% αντίστοιχα. Το νέο οικονομικό και επιχειρηματικό πε-
ριβάλλον που επέφερε η πανδημία οδήγησε τις επιχειρήσεις του λιανικού 
εμπορίου να στραφούν προς τους εγχώριους προμηθευτές εξαιτίας των 
αναταράξεων στις διεθνείς αλυσίδες, με αποτέλεσμα το 72% των επιχει-
ρήσεων λιανικής να εμπιστεύεται Έλληνες προμηθευτές. Αυτό 

συνεπάγεται τη διατήρηση παγιωμένων συνεργασιών αλλά και την 
τήρηση στάσης αναμονής εν μέσω πρωτοφανούς διεθνούς αβεβαιότητας. 
Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ (διοικητικές πηγές), η 
συρρίκνωση του κύκλου εργασιών στο λιανικό ανήλθε σε 8%, υπερβαί-
νοντας την αντίστοιχη του ΔΚΕ (3,9%), ο οποίος αφορά επιχειρήσεις με 
ετήσιο τζίρο μεγαλύτερο των 140 χιλ. ευρώ. 

Παράλληλα, καταγράφηκε στασιμότητα οφειλών σε εφορία και ταμεία 
λόγω του μέτρου των αναστολών, γεγονός που αναδεικνύει την αγωνία 
των επιχειρήσεων, ενώ η προσφυγή σε παρεμβάσεις όπως η επιστρε-
πτέα και η αποζημίωση ειδικού σκοπού διογκώνουν την ανησυχία για την 
επόμενη ημέρα, όταν θα αποσυρθεί η «τεχνική υποστήριξη» της οικονο-
μίας.Η αβεβαιότητα επιτείνεται περαιτέρω αν αναλογιστεί κανείς τόσο το 
χρόνο σταδιακής επιστροφής στην κανονικότητα (τo 53% των επιχειρή-
σεων υποστηρίζουν ότι θα απαιτηθούν τουλάχιστον δύο χρόνια) όσο και 
το γεγονός ότι ο κλάδος απώλεσε 10,1 δισ. ευρώ (8,2% του κύκλου εργα-
σιών) μέσα σε ένα μόλις χρόνο εξαιτίας της πανδημίας. Χαρακτηριστικά 
αναφέρεται πως μόνο για τις επιχειρήσεις λιανικής που τέθηκαν σε ανα-
στολή λειτουργίας το Μάρτιο του 2020 στο λιανικό, η ετήσια υποχώρηση 
του κύκλου εργασιών ανήλθε σε 20,1%. 

Σε αντίθεση με το 2019, που θεωρήθηκε το πρώτο έτος κανονικότητας 
της ελληνικής οικονομίας, η εικόνα της πανδημίας προοικονομεί μια σειρά 
από δυνητικούς κινδύνους βιωσιμότητας καθώς μειώθηκαν σημαντικά οι 
δυναμικές (σε 5%), οι αναπτυσσόμενες (σε 2%) αλλά και οι ανθεκτικές 
(σε 11%) επιχειρήσεις, πολλές από τις οποίες έδειχναν σημάδια βιωσι-
μότητας. Ωστόσο, ο σχεδόν διπλασιασμός των συνεπών επιχειρήσεων 
(σε 43%) δείχνει σημάδια μεσοπρόθεσμης βιωσιμότητας με το ζητούμενο 
να παραμένει ο άμεσος και ουσιαστικός μετασχηματισμός τους. Μεγάλο 
πρόβλημα είναι η αύξηση του αριθμού των απειλούμενων (από 18% σε 
35%) που αποκαλύπτει το μεγαλύτερο κίνδυνο της πανδημίας, δηλαδή τη 
μετατροπή υγειών επιχειρήσεων σε προβληματικές, αφού σχεδόν 4 στις 
10 επιχειρήσεις απειλούνται χάνοντας έσοδα και σωρεύοντας χρέη.  

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Γιώργος Καρανίκας με την ευκαιρία της πα-
ρουσίασης της Έκθεσης σημείωσε σχετικά: «Η Επετειακή Ετήσια Έκθεση 

αποτυπώνει τις εξελίξεις του ελληνικού εμπορίου αλλά και τη σημασία 
του κλάδου στην ελληνική οικονομία. Διαπιστώνεται ότι η πανδημία απει-
λεί τη βραχυπρόθεσμη βιωσιμότητα των εγχώριων επιχειρήσεων, οι ο-
ποίες ήταν ήδη εξαιρετικά επιβαρυμένες από τη μακροχρόνια οικονομική 
ύφεση που προηγήθηκε. Φαίνεται μάλιστα ότι οι μικρότερες επιχειρήσεις 
δέχονται τις επιπτώσεις ενός διαρκώς εντεινόμενου δυισμού. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, το ζητούμενο παραμένει η επιβίωση της μικρομεσαίας επιχειρη-
ματικότητας, η οποία μπορεί να αποτελέσει το κύτταρο ενός νέου παρα-
γωγικού υποδείγματος με συμπεριληπτικά και βιώσιμα χαρακτηριστικά».

Στην παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης Ελληνικού Εμπορίου 2020 
την οποία έκανε η κ. Βάλια Αρανίτου, συμμετείχαν οι διευθυντές των επι-
στημονικών Ινστιτούτων των κοινωνικών εταίρων και συγκεκριμένα οι κ.κ. 
Γιώργος Αργείτης (ΙΝΕ – ΓΣΕΕ), Χρήστος Γεωργίου (ΣΒΒΕ), Διονύσης 
Γράβαρης (ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ) και Ηλίας Κικίλιας (ΙΝΣΕΤΕ), Μιχάλης Μητσό-
πουλος (ΣΕΒ).
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P Κι άντε να κάνεις Πάσχα στο χωριό, με 
την κυβέρνηση να έχει χάσει και τ’ αβγά και τα 
πασχάλια…

 
P Δεν ξέρω αυτόν τον καιρό για το ΠαΣοΚ, 

πάντως ο Γολγοθάς είναι εδώ.
 
P Στις επιβαρυμένες περιοχές του ΕΟΔΥ, 

φέτος τα αβγά θα είναι βαθιά κόκκινα.
 
P Αυτοί είναι ικανοί το πρωί να μας στείλουν 

στο χωριό και το απόγευμα να μας απαγορεύ-
σουν να γυρίσουμε.

 
P Το λες και μια λύση στην αστικοποίηση 

του πληθυσμού ε;

 
P Αλλά κι εμείς ο λαός δεν πάμε πίσω. Από 

τρικυμία εν κρανίω άλλο τίποτα.
 
P Από την πολλή κόπωση, πάθαμε κώ-

φωση.
 
P Στου κουφού την πόρτα, όσο θέλεις βρό-

ντα. Θα είμαστε έξω.
 
P Κατά τα λοιπά. Πρώτο κρούσμα σε Γερ-

μανό τουρίστα στην Κρήτη. Λαζογερμανός;
 
P Γερμανικές αποζημιώσεις plus ψυχική 

οδύνη.
 

P Κι εμείς που τους είχαμε 
σαν παράδειγμα τους Γερμανα-
ράδες.

 
P Με διχτυωτό καλσόν εμφανί-

στηκε η μπάμπο σύζυγος Μπάιντεν. 
Διότι δίπλα σε έναν μεγάλο άντρα 
πρέπει να υπάρχει μια γυναίκα όπως 
όλες οι υπόλοιπες.

 
P Τέσσερα χρόνια δεν μας 

έκανε τέτοια χάρη με ένα δικτυωτό 
η Μελάνια. Να γίνει νωρίς η επ-Α-
νάσταση.

 
P Και:
 
Ήταν μια φορά σε ένα αεροπλά-

νο ένας Γερμανός, ένας Τούρκος και 
ένας Έλληνας. Πετάει το αεροπλάνο 
πάνω από τη Γερμανία και ο Γερμα-
νός πετάει ένα γερμανικό πιστόλι και 
λέει:

-Αυτό το πιστόλι είναι για την πα-
τρίδα!

Συνεχίζει το αεροπλάνο και πετάει 
πάνω από την Τουρκία και ο Τούρκος 
πετάει ένα γιαταγάνι και λέει:

-Αυτό το γιαταγάνι είναι για την πατρίδα!
Συνεχίζει το αεροπλάνο και πετάει τώρα πάνω 

από την Ελλάδα και ο Έλληνας πετάει μια χειρο-
βομβίδα!

Την επόμενη μέρα πάει ο Γερμανός σπίτι του 
και βλέπει τον παππού του να κλαίει.

-Γιατί κλαις παππού;
-Άσε παιδί μου, εκεί που καθόμασταν ωραία 

και καλά με τη γιαγιά σου έρχεται από τον ουρανό 
ένα πιστόλι και πέφτει στο κεφάλι της γιαγιάς. 
Πάει η γιαγιά!

Πάει ο Τούρκος στο σπίτι του και βλέπει τον 

παππού του να κλαίει.
-Γιατί κλαις παππού;
-Άσε παιδί μου, εκεί που καθόμασταν ωραία 

και καλά με τη γιαγιά σου, πέφτει από τον ουρα-
νό ένα γιαταγάνι στο κεφάλι της γιαγιάς. Πάει η 
γιαγιά!

Πάει ο Έλληνας σπίτι και βλέπει τον παππού 
του να γελάει! Τον ρωτάει λοιπόν.

-Γιατί γελάς παππού;
-Άσε παιδί μου. Εκεί που καθόμασταν ωραία 

και καλά με τη γιαγιά σου, αμόλησα μία γερή και 
έπεσε η μάντρα!

Κ.Π.

Σύμφωνα με την  Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 
Ιδιαίτερη απειλή η πανδημία, για τις ήδη επιβαρυμένες  

από την κρίση εμπορικές επιχειρήσεις


	07_04_21fbig1
	070421g
	07_04_21fbig3
	07_04_21fbig4
	07_04_21fbig5
	07_04_21fbig6
	07_04_21fbig7
	070421g
	07_04_21fbig11
	070421g
	07_04_21fbig16

