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Κεραμικός  φούρνος τελικά το εύρημα
της εκσκαφής στην Ανοίξεως
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Ακυλίνης μαρτ.
Καλλιοπίου και

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

Ένας κεραμικός κλίβανος (φούρνος)ήταν το αρχαιολογικό εύρημα που αποκαλύφθηκε  από τις εργασίες εκσκαφής της
ΔΕΥΑΒ για αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων στο δίκτυο ύδρευσης επί της οδού Ανοίξεως  της Βέροιας. Ήδη από την Δευτέρα η αρχαιολογική υπηρεσία άρχισε να εξετάζει, να αξιολογεί  και να αποτυπώνει το εύρημα, ενώ το σημείο αυτό εξακολουθεί  να παραμένει περιορισμένο ,έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες των αρχαιολόγων.
Το έργο προχωράει και ο στόχος είναι να επισπευτούν οι εργασίες ώστε να ανακουφιστεί σύντομα ο κυκλοφοριακός
φόρτος που σημειώνεται στην πόλη από το κλείσιμο της Ανοίξεως. Να σημειώσουμε ότι υπάρχει εμφανής σήμανση για
τους οδηγούς, οι οποίοι κατευθύνονται σε  «περιφερειακές» διαδρομές για να φτάσουν στο κέντρο της πόλης.

Ποιος θα πληρώσει τις «ρευματοχτυπημένες» συσκευές
από τις διακοπές ρεύματος;
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Ετήσια ιδιωτών
εσωτερικού 100 ευρώ + ΦΠΑ
Εξαμηνιαία ιδιωτ ών
εσωτερικού 50 ευρώ + ΦΠΑ
Ετήσια Δήμων, Περιφερειών, Τραπεζών, Οργανισμών & εταιριών Α.Ε.
300 ευρώ + ΦΠΑ

Δημοσιεύσεις ανά
εκατοστό στήλης

Πλειστηριασμών και
Διακηρύξεων             5,00 ευρώ.
Ισολογισμών Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 5,00 ευρώ.
Δημοσιεύσεις Δημοσίου 2,00 ευρώ.
Ιδιωτικές δημοσιεύσεις κατόπιν συνεννόησης

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα
ή όχι
δεν επιστρέφονται
ΛΑΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10
59132
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ
Κωδικός 1801

Μισή περίπου ώρα διακοπής ρεύματος τα ξημερώματα της Τρίτης, βύθισαν στο σκοτάδι σχεδόν όλη την Βέροια,
που ωστόσο λόγω της ώρας(02.45-3.15), δεν έγινε αντιληπτή από τον περισσότερο κόσμο. Πάντως φαίνεται ότι η διακοπή ρεύματος κυριολεκτικά και μεταφορικά έπιασε πολύ κόσμο στον ύπνο, που αντιλήφθηκαν τα αποτελέσματα της
διακοπής το πρωί της Τετάρτης, όταν διαπίστωσαν βλάβες σε ηλεκτρονικές κυρίως συσκευές. Υπολογιστές, τροφοδοτικά ηλεκτρονικών συσκευών «χτυπήθηκαν» από την επαναφορά του ρεύματος, σύμφωνα με πληροφορίες, καταστρέφοντας ή δημιουργώντας σοβαρές βλάβες.
Δυστυχώς ανάλογες αναφορές ζημιών έχουμε το τελευταίο διάστημα, από τα συνεχή «παιχνίδια» του ρεύματος,
ωστόσο την «λυπητερή» για επισκευές ή αντικατάσταση των συσκευών την πληρώνει ο πολίτης χωρίς να έχει καμία
απολύτως ευθύνη. Ο ΔΕΔΔΗΕ θα πρέπει κάποια στιγμή με υπευθυνότητα να αναλάβει την αντικειμενική του ευθύνη,
γιατί δυστυχώς το ηλεκτρικό ρεύμα ως παρεχόμενη υπηρεσία και προϊόν, βλάπτει με αυτές τις διακοπές και επαναφορές σοβαρά την «υγεία» των ηλεκτρονικών συσκευών και κατ’ επέκταση την τσέπη μας.

Οικονομικές ενισχύσεις 1.334,30
ευρώ από τον ΕΛΓΑ σήμερα
στην Ημαθία
Κ ρ α τ ι κ έ ς ο ι κο ν ο μ ι κ έ ς ε ν ι σ χ ύ σ ε ι ς
1.674.584,32 ευρώ, θα καταβάλει σήμερα ο
ΕΛ.Γ.Α., σε 915 δικαιούχους παραγωγούς
των Προγραμμάτων Κρατικών Οικονομικών
Ενισχύσεων  που ολοκλήρωσαν την αποκατάσταση των ζημιών στις πληγείσες γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις ή είναι δικαιούχοι
ενισχύσεων για απώλεια παραγωγής. Ο κύριος όγκος των ενισχύσεων αφορά κυρίως
ζημιές που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «Ετήσιο 2017», καθώς και «Πυρκαγιές 2017»,
ενώ ξεκινά και η καταβολή ενισχύσεων για
τις ζημιές που εντάχθηκαν στα προγράμματα
«Ετήσιο 2018» και «Πυρκαγιές 2018».
Το ποσό για την Ημαθία είναι 1.334,30
ευρώ.

Συνεδριάζει
εκτάκτως σήμερα η
επιτροπή των ειδικών
για τα σχολεία
-Συμμετέχει η
υπουργός Παιδείας
Μετά τον χθεσινό αρνητικό αριθμό κρουσμάτων,   συνεδριάζει
σήμερα εκτάκτως η επιτροπή των
ειδικών για να συζητήσει σχετικά
με τα σχολεία, με τη συμμετοχή της
υπουργού Παιδείας.
Σύμφωνα με τους ειδικούς, το
άνοιγμα των σχολείων είναι πιθανό
στις 12 Απριλίου, εφόσον θα ξεκινήσει και η δωρεάν διανομή των self
test από τα φαρμακεία, από σήμερα
Τετάρτη 7 Απριλίου.
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Με πέντε ηλεκτρονικές
υπηρεσίες ο Δήμος Βέροιας
εξυπηρετεί με ασφάλεια τους
πολίτες, στην εποχή του Covid

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 γίνεται 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 δημιουργήσει τις παρακάτω ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς
όφελος του πολίτη σε μία εποχή που η ασφάλεια
των πολιτών θεωρείται δεδομένη λόγω των συνθηκών 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 δημότες κλείνουν τα ραντεβού τους με τις υπηρεσίες
του Δήμου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
στη διεύθυνση veria.irantevou.gr .
Live οι συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου - Οι συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου μεταδίδονται ζωντανά σε όλο το κοινό μέσω
του επίσημου καναλιού του δήμου Βέροιας στο
YouTube, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την ενημέρωση 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 πληροφορίες μέσω της εφαρμογής «Δήμος Βέροιας».
H εφαρμογή είναι διαθέσιμη δωρεάν σε φορητές
συσκευές (κινητά τηλέφωνα, tablets κλπ) με λογισμικό ANDROID και iOS.
Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση Δημοτών και Επιχειρήσεων - Μέσω της πλατφόρμας veria.

digitalcert.gr οι δημότες έχουν τη δυνατότητα
να υποβάλλουν αιτήματα εξυπηρέτησης, να επισυνάψουν 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 πρέπει να αποτελεί η καταπολέμηση του ψηφιακού
αναλφαβητισμού. Η πρόσβαση στο διαδίκτυο
πρέπει να αναγνωρίζεται ως δικαίωμα των πολιτών 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 αναβαθμισμένες υπηρεσίες προς τους πολίτες και
τις επιχειρήσεις» σημειώνει ο Δήμαρχος Βέροιας,
Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης.
«Στόχος της διοίκησης του Δήμου είναι να βελτιώνει συνεχώς τις παροχές της προς τους δημότες 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 συνεχίστηκε 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.

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
Τρίτη
(06.04.2021) η διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων ταχείας
ανίχνευσης αντιγόνου
Covid-19 στην πλατεία της Τοπικής Κοινότητας Λευκαδίων, με
πρωτοβουλία του Δήμου Νάουσας σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ,
με στόχο την πρόληψη
και τον περιορισμό της
εξάπλωσης της νόσου
Covid-19.
Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 100 rapid tests, εκ των οποίων δυο ήταν θετικά.
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Βέροια: Διακοπή νερού σήμερα
λόγω εργασιών στην περιοχή μεταξύ
των οδών Ανοίξεως – ΚωττουνίουΕμ. 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 προγραμματισμένη 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 γρηγορότερα.
Παρακαλούνται οι κάτοικοι να φροντίσουν για την συγκέντρωση των απαραίτητων ποσοτήτων νερού, προκειμένου να μη δημιουργηθούν προβλήματα λειψυδρίας το χρονικό διάστημα των εργασιών. Παράλληλα με
την ανακοίνωση στα ΜΜΕ, πάγια τακτική της ΔΕΥΑΒ είναι, οι συμπολίτες μας να ενημερώνονται έγκαιρα με
σχετική μεγαφώνιση.
Η ΔΕΥΑΒ ζητεί την κατανόηση των καταναλωτών-πελατών της για την ολιγόωρη αναστάτωση που θα υποστούν.

Κανένα θετικό σε σύνολο 79 Rapid
Testς στην Πατρίδα Δήμου Βέροιας
Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 6
Απριλίου 2021
η διαδικασία
των δωρεάν
γρήγορων τεστ
ανίχνευσης αντιγόνων του ιού
S A R S - C o V- 2
(rapid test) που
διοργάνωσε ο
Δήμος Βέροιας
σε συνεργασία
με την Κινητή
Μονάδα του ΕΟΔΥ στην Ημαθία,
στην Κοινότητα
Πατρίδας.
Ο δειγματοληπτικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε στον εσωτερικό χώρο του Κοινοτικού Καταστήματος, τηρουμένων όλων των προβλεπόμενων 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 συνεργασίας με υγειονομικά κλιμάκια του ΕΟΔΥ που επεμβαίνουν όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

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.
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«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 τεχνικών 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 δουλειάς του, τη σπουδή και το πάθος στην τέχνη,
μιλάει για την άνθιση των ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. που ξεκίνησαν με βασική αρχή την αποκέντρωση και
την περιφερειακή τους δράση δίνοντας την ευκαιρία 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 χιούμορ ιστορίες για... αφίσες και εύθυμες στιγμές κατά την προετοιμασία 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 Γκαγκούση
Μουσική: Μάνος Μυλωνάκης

Ηχοληψία – μοντάζ: Αλέξανδρος Καροτσέρης
Φωτογραφίες: Τάσος Θώμογλου
Οργάνωση Παραγωγής – Προβολή : Κατερίνα Γρηγοριάδου
Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Γιάννης Παρασκευόπουλος
Ακούστε την συνέντευξη
→ στο κανάλι του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας
στο youtube: https://youtu.be/s0BEncbcRFU
→ στο κανάλι του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας
στο soundcloud: https://soundcloud.com/user-732549826/
podcast-part-1

Στην δημιουργία
μητρώου καλλιτεχνών
προχωρά
ο Δήμος Νάουσας
Ο Δήμος Νάουσας προχωρά στην δημιουργία μητρώου καλλιτεχνών, δημιουργώντας φόρμα καταχώρησης των στοιχείων ανθρώπων που δραστηριοποιούνται 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 αρμόδιοι 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 στοιχεία τους στον παρακάτω σύνδεσμο, που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του δήμου:
https://survey123.arcgis.com/share/54c19807f3304dddb90f100c434d697f

Σήμερα Τετάρτη η προβολή
του ντοκιμαντέρ για τη Νάουσα
από την ΕΡΤ3, στην εκπομπή
‘’Τοπόσημα 1821’’

Ένα ωριαίο τηλεοπτικό «ψηφιδωτό» παράδοσης και ιστορικής μνήμης
για τη Νάουσα θα προβληθεί στην Δημόσια Τηλεόραση την ερχόμενη εβδομάδα, 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 προβληθεί 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 Βερμίου, η Νάουσα, που έχει χαρακτηριστεί
ως ηρωική πόλη. Είναι εκεί που βρίσκεται η Αράπιτσα, ένα από τα λίγα
ποτάμια στην Ελλάδα που έχουν ονομασία θηλυκού γένους. Ένα ποτάμι
που έχει μείνει στην ιστορία για τη μεγάλη θυσία των γυναικών της πόλης,
τον Απρίλιο του 1822, οι οποίες προτίμησαν να πέσουν αυτές και τα παιδιά
τους στα νερά του παρά στα χέρια των
Τούρκων.
Πώς ήταν η Νάουσα στο ξέσπασμα της Επανάστασης; Τί συμβολίζει
ο χορός Μακρυνίτσα; Ποιος ήταν ο
Ζαφειράκης; Τί διαδραματίστηκε στο
ολοκαύτωμα της Νάουσας; Περπάτησε
πράγματι το ακέφαλο σώμα του Κοκοβίτη; Γιατί είναι άνδρας η ‘Μπούλα’;
Τα ‘Τοπόσημα του ‘21’ θα μας οδηγήσουν 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 επισκέπτεται 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 στοχοπροσήλωση 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 Καραντινάκης
Παρουσίαση: Γρηγόρης Τζιοβάρας
Concept: Αναστασία Μάνου
Σενάριο:Γρηγόρης Τζιοβάρας,
Script: Βάσω Χρυσοστομίδου
Δ/σηπαραγωγής: ΦάνηςΜιλλεούνης
Δ/νση φωτογραφίας: Μιχάλης
Μπροκαλάκη
Μοντάζ: ΗρακλήςΦίτσιος
Μουσικήεπιμέλεια: ΝίκοςΠλατύραχος
VFX: White fox animation
department, Newset ltd
Ε x e c u t i v e P r o d u c e r : Αν α σ τα σία Μάνου Εκτέλεση Παραγωγής:
WhiteFoxAE

Τις λαϊκές αγορές Νάουσας και Βέροιας επισκέφθηκε κλιμάκιο του
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Ημαθίας, με επικεφαλής Καρασαρλίδου και Καλδάρα
Από το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας γνωστοποιούνται τα εξής:
«Το Σάββατο 3 και την Τρίτη 6 Απριλίου, αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ημαθίας, αποτελούμενη από
την βουλευτή κ. Φρόσω Καρασαρλίδου, τον συντονιστή της Νομαρχιακής Επιτροπής κ. Κώστα Καλδάρα
και μέλη του κόμματος, επισκέφτηκαν 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 κοινωνικό χαρακτήρα του θεσμού, αφαιρεί 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 καταναλωτές 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».
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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

Να προχωρήσουν εκ νέου οι διαδικασίες μίσθωσης των εκατοντάδων 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 Χατζηδάκη.
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 μισθώσουν καθώς έκτοτε ούτε κάποια σύναψη νέων συμβάσεων πραγματοποιήθηκε μέσω της προβλεπόμενης σχετικής διαδικασίας ούτε
όμως και ανανεώθηκαν οι υφιστάμενες συμβάσεις.
Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης, τονίζει ο κ. Τσαβδαρίδης είναι 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 ανάγκη συντόμευσης των σχετικών διαδικασιών για να προχωρήσουν οι
διαγωνισμοί μίσθωσης των εν λόγω ακινήτων επ’ ωφελεία της οικονομίας μας.

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 εβδομάδα, 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 Λυκείου 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 τρόπο 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
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το
για λόγους εύρυθμης λειτουργίας, για λόγους Δημόσιας Υγείας και για
άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι:
την αποφυγή ταλαιπωρίας τους, προγραμματίζοντας την προμήθεια
των self tests σε ώρες που θα είναι όλα τα φαρμακεία ανοικτά.
Ο ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του

Μέλλων Γάμος

Αθανασίου και της Αθηνάς, το γένος
Πορφυριάδου, που γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί στο Μακροχώρι Ημαθίας 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 Μακροχωρίου Ημαθίας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Σε όσους, καθοιονδήποτε τρόπον, συμμετείχαν εις το
βαρύτατον πένθος μας, επί τη απωλεία της αγαπημένης
μας συζύγου, μητέρα, γιαγιάς, ΑΣΠΑΣΙΑΣ (πρεσβυτέρας) Χαλκιά, θερμώς ευχαριστούμε.
Ο σύζυγος: Ιερεύς Παναγιώτης Χαλκιάς
Τα παιδιά και τα εγγόνια
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ΚΗΔΕΙΑ

Kηδεύεται σήμερα Τετάρτη 7 Απριλίου 2021 στις 4.30 μ.μ. σε στενό
οικογενειακό κύκλο λόγω απαγόρευσης συναθροίσεων, από τον Ιερό
Ναό Αγ. Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας ο Νικόλαος Θωμά Παπαδόπουλος σε ηλικία 73 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ

Kηδεύεται σήμερα Τετάρτη 7 Απριλίου 2021 στις 10.30 π.μ. σε στενό οικογενειακό κύκλο λόγω απαγόρευσης συναθροίσεων, από τον Ιερό
Ναό Αγ. Βαρβάρας στην Αγ. Βαρβάρα Βέροιας η Ιωάννα Βελιάδου σε
ηλικία 85 ετών.

Δήμος Νάουσας:
Ξεκινά σήμερα
η υποβολή αιτήσεων
για τις προσλήψεις
δύο εργατών κήπων,
με δίμηνες
συμβάσεις εργασίας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ

Kηδεύεται σήμερα Τετάρτη 7 Απριλίου 2021 στις 10.15 π.μ. σε στενό οικογενειακό κύκλο λόγω απαγόρευσης συναθροίσεων, από τον Ιερό
Ναό Αγ. Παρασκευής στην Πατρίδα ο
Δημήτριος Δημητριάδης σε ηλικία
81 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
AΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

Συλλυπητήριο μήνυμα του
«ΕΡΑΣΜΟΥ» για την εκδημία
της Βαρβάρας Γκαγκούση
Το ΔΣ και οι εργαζόμενοι του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» εκφράζουμε τα θερμά μας
συλλυπητήρια στην κ. Σοφία Γκαγκούση, διακεκριμένη Δημοσιογράφο και
επί σειρά ετών Αρχισυντάκτρια της
τοπικής μας εφημερίδας «ΛΑΟΣ», καθώς 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

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 Πρασίνου, που αφορούν στη συντήρηση του
Άλσους Αγίου Νικολάου και άλλων περιαστικών χώρων (νησίδες διασταύρωσης,
νέο πάρκο στο χώρο του σιδηροδρομικού σταθμού, camping Γραμμένης κ.α.)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από 7/04/2021 μέχρι
και 13/04/2021 στο Γραφείο Διαχείρισης
Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Νάουσας (Δ/νση: Δ. Βλάχου 30, Νάουσα,
Τ.Κ. 59200), κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την οικονομική ενίσχυση του Γηροκομείου 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 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ALPHA BANK ΙΒΑΝ:
GR80 0140 8300 8300 0200 1000 070.

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 Κέντρου 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 καθημερινά.
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

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 ενός 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 Κωτουνίου 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 μπορούσαν να μας ενισχύσουν με ένα χρηματικό ποσό στους εξής λογαριασμούς:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: GR 6101103250000032529606215
Eurobank: 0026.0683.02.0102708563
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Επανέναρξη εξετάσεων
υποψηφίων οδηγών
Γεωργικών Μηχανημάτων
Ανακοινώνεται η επανέναρξη της διενέργειας θεωρητικών εξετάσεων και
δοκιμαστικών προσόντων για την έκδοση αδειών οδήγησης και πτυχίων χειριστών 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.

ΤΕΤΑΡΤΗ
7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ2016
2021
10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

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 σημαντικές, τόσο στον διαγνωστικό, όσο και στον θεραπευτικό τομέα. 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 αρρώστια 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 θέλουμε 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 ασθενειών όπως ο καρκίνος, οι καρδιοπάθειες και τα αυτοάνοσα οφείλονται στον τρόπο ζωής και
διατροφής. Τα χρόνια νοσήματα είναι η προσπάθεια του ανθρώπινου οργανισμού να προσαρμοστεί 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,
Γνωστοποιείται σύμφωνα με
γιατί διαφορετικοί ορτο άρθρο 1369 του Αστικού Κώγανισμοί διαχειρίζονται
δικα ότι:
με διαφορετικό τρόπο
διαφορετικές τροφές.
Ο ΜΠΑΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του
Το σύνθημα μας
Χρήστου και της Αναστασίας, το γέλοιπόν η σωστή διανος Καρανικόλα, που γεννήθηκε και
τροφή όπου συμμετέχουν όλες οι ομάδες
κατοικεί στη Βέροια και η ΗΛΙΟΥ
τροφίμων αλλά και
ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Κυριάκου και της
διαφορετικά τρόφιμα
Μαρίας, το γένος Αντωνιάδη, που
μέσα από την κάθε ομάδα πάντα σε συνγεννήθηκε και κατοικεί στην Κοζάνη, πρόκειται να
δυασμό με μια μέτρια
παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον
φυσική δραστηριότητα.

Μέλλων Γάμος

Ιερό Ναό Αγ. Παρασκευής Βέροιας.
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Δημοτική Αστυνομία Βέροιας:
Όχι στη ρύπανση
του περιβάλλοντος
από σκουπίδια και άδειες
συσκευασίες των φυτοφαρμάκων

Η Δημοτική Αστυνομία Βέροιας, συνεχίζοντας 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 φυτοφαρμάκων.
Τα διάφορα σκουπίδια πρέπει να τοποθετούνται μέσα στους κάδους απορριμμάτων,
όχι έξω από αυτούς και φυσικά όχι σε ρέματα
και άλλους κοινόχρηστους χώρους.
Οι κενές συσκευασίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων αποτελούν επικίνδυνο απόβλητο και η διαχείριση τους αποτελεί υποχρέωση 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 οπουδήποτε αλλού, καθώς και καύση τους, ρυπαίνουν το περιβάλλον, την ατμόσφαιρα και μολύνουν τα υπόγεια ύδατα.
Παρόλο που οι Δήμοι δεν έχουν αρμοδιότητα
για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, ο Δήμος Βέροιας, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος
και της δημόσιας υγείας, εφαρμόζει από το έτος 2016
Πιλοτικό Πρόγραμμα
διαχείρισης κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων,
πραγματοποιώντας
δύο συλλογές κατ΄έτος,
όπου παραγωγοί παραδίδουν τους ειδικούς
σάκους με τις πλυμένες
συσκευασίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων
(τηλ.: 2331350634 &
2331350595).
Σύμφωνα με αυτό είναι απαραίτητο :
1) Το πλήρες άδειασμα του περιεχομένου
τους στο ψεκαστικό
δοχείο
2) το τριπλό ξέπλυμα των πλαστικών φιαλών, αμέσως μετά το
άδειασμα του περιεχομένου τους στο βυτίο,
3) το τρύπημα της
πλαστικής φιάλης
4) η διατήρηση της
κενής πλαστικής συσκευασίας σε ειδικό
πλαστικό σάκο, που διανέμεται 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 ασφαλές 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

CMYK
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ΕΠΟ: Έτσι θα διεξαχθεί η Γ’ Εθνική

Η

Η νέα Εκτελεστική Επιτροπή

Εκτελεστική Επιτροπή της
Ελληνικής Ποδοσφαιρικής
Ομοσπονδίας, στην πρώτη
της συνεδρίαση μετά τις εκλογές
της 27ης Μαρτίου 2021, συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως.

Πρόεδρος: Θεόδωρος Ζαγοράκης
Αναπληρωτής Πρόεδρος: Παναγιώτης Δημητρίου
Α΄ Αντιπρόεδρος: Στέργιος Αντωνίου
Ταμίας: Κλέαρχος Τζαφέρης
Τα μέλη του προεδρείου εξελέγησαν με 16
ψήφους επί 17 ψηφισάντων.
Εκτελεστικός Γραμματέας ορίστηκε ο Ιάκωβος Φιλιππούσης με 11 ψήφους επί ισαρίθμων ψηφισάντων. Οι εκπρόσωποι της Super
League 1 και Super League 2 δεν έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία ελλείψει σχετικής εξουσιοδότησης από τις ΓΣ των συνεταιρισμών τους.
Αμέσως μετά τη συγκρότηση της ΕΕ σε
σώμα, ο πρόεδρος κ. Θόδωρος Ζαγοράκης
απηύθυνε καλωσόρισμα στα μέλη της νέας ΕΕ:
«Σας καλωσορίζω στην πρώτη συνεδρίαση
της Εκτελεστικής Επιτροπής της ομοσπονδίας.
Θεωρώ ότι είμαστε ομάδα και θα λειτουργήσουμε ως ομάδα. Έχουμε πολλές προκλήσεις να
αντιμετωπίσουμε και να συνεισφέρουμε στην
πρόοδο του ποδοσφαίρου, με τη βοήθεια και
της ολιστικής μελέτης, η οποία περιέχει κάποιες
καλές ιδέες. Ελπίζω στο επόμενο διάστημα να
βρεθούμε κοντά και με τους 55 προέδρους των
ΕΠΣ, ώστε να συνεργαστούμε για το καλό του
ποδοσφαίρου σε όλη τη χώρα».
Στη συνέχεια η ΕΕ έλαβε τις ακόλουθες α-

ποφάσεις:
- Ενέκρινε την τροποποιημένη προκήρυξη
του πρωταθλήματος Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας.
Ως ημερομηνία επανέναρξης ορίστηκε η 11η
Απριλίου 2021. Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε
έναν γύρο και θα συνεχιστεί από το σημείο που
διακόπηκε.
Για την άνοδο στη Football League θα γί-

Οριστικό: Σέντρα στις 11/4
για Γ’ Εθνική
Συνεδρίασε στις (5/4) η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ και επικύρωσε την επανέναρξη της
Γ’ Εθνικής για τις 11 Απριλίου. Το πρωτάθλημα θα συνεχιστεί από την αγωνιστική που σταμάτησε και θα ολοκληρωθεί μόνο ο πρώτος γύρος.
Εν συνεχεία οι δέκα πρωταθλητές των ομίλων θα χωριστούν σε δύο ομίλους των πέντε ομάδων (η κάθε ομάδα θα δώσει από τέσσερις αγώνες (δύο εντός και δύο εκτός), δηλαδή ένας
γύρος θα γίνει) και τέσσερις ομάδες συνολικά θα ανέβουν στην παραπάνω επαγγελματική κατηγορία.

νουν αγώνες μπαράζ ως εξής: θα σχηματιστούν με γεωγραφικά κριτήρια δύο όμιλοι των
5 ομάδων, Βορρά και Νότου, στους οποίους θα
συμμετάσχουν οι ομάδες που θα τερματίσουν
πρώτες στους δέκα ομίλους της κανονικής διάρκειας.
Οι όμιλοι αυτοί θα έχουν συνολικά τέσσερις
αγωνιστικές και η κάθε ομάδα θα δώσει δύο εντός και δύο εκτός έδρας αγώνες. Οι δύο πρώτες της τελικής κατάταξης των δύο ομίλων θα
προαχθούν. Σε περίπτωση που κάποια ομάδα
δηλώσει ότι δεν επιθυμεί ή δε δύναται να συνεχίσει, τα αποτελέσματα των αγώνων που θα
έχει δώσει θα παραμείνουν ισχυρά και από κει
και πέρα θα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις
του ΚΑΠ.
- Αποφάσισε την έναρξη του Πρωταθλήματος της Α΄ Κατηγορίας Γυναικών στις
11/04/2021.
- Ενέκρινε την παράταση της μεταγραφικής
περιόδου για τα ερασιτεχνικά σωματεία έως τις
16/04/2021.

Λευτέρης Αυγενάκης:
«Πως θα γίνει
η αναδιάρθρωση
των κατηγοριών»

Σ

την επιβεβλημένη, από τις οικονομικο-κοινωνικές συνθήκες της χώρας, επικείμενη αναδιάρθρωση των κατηγοριών του
επαγγελματικού ποδοσφαίρου, αναφέρθηκε στη
Βουλή ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, απαντώντας σε Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή της ΝΔ Χρήστου
Μπουκώρου.

Ο Υφυπουργός Αθλητισμού τόνισε ότι «δημιουργούμε συνθήκες αξιοπιστίας, βιωσιμότητας, ανταγωνιστικότητας και ποιότητας
με τη συγχώνευση των Super League 2 και Football League σε
μια κατηγορία» και εξήγησε αναλυτικά στα αυστηρά αναπτυξιακά
κριτήρια, που περιλαμβάνονται στο νέο αθλητικό νομοσχέδιο,
το οποίο θα εισαχθεί στο Κοινοβούλιο τις προσεχείς εβδομάδες
προς συζήτηση και ψήφιση:
* Μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον 250.000€
* Εγγυητική Επιστολή 100.000€, κατ’ ελάχιστο όριο
* Τουλάχιστον οι μισοί ποδοσφαιριστές που θα δηλώνονται
στο φύλλο αγώνα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε ελληνική εθνική ομάδα οποιασδήποτε ηλικιακής κατηγορίας.
«Η βιωσιμότητα του επαγγελματικού και ερασιτεχνικού αθλητισμού είναι πρωταρχικό μας μέλημα και το αποδεικνύουμε με το
έργο μας καθημερινά» επισήμανε ο κ. Αυγενάκης και υπενθύμισε:
* Τη χρηματοδότηση όλων των αθλητικών ομάδων με ποσοστό από τον νέο τρόπο φορολογίας επί των κερδών των παικτών
στα τυχερά παίγνια
> Το ποσοστό 15% που θα εισπράττει η νέα Super League 2
και έως του ποσού των 7.500.000 ευρώ, εκ του 50% για τον επαγγελματικό αθλητισμό από το συνολικό ποσό που θα λαμβάνει
η ΓΓΑ
> Την προκαταβολή των 3 εκατ. ευρώ έναντι μελλοντικών
διανεμόμενων καταβολών που δόθηκε ήδη στην SL2 λόγω των
έκτακτων συνθηκών της πανδημίας
> Την υποχρέωση, από τα ποσά που θα λαμβάνουν οι ομάδες, το 50% θα χρησιμοποιείται για τον εκσυγχρονισμό, την βελτίωση και συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν, αλλά και για την ανάπτυξη των φυτωρίων τους
* Τα περίπου 15.000.000€ που καλύπτονται από το νέο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» για τη δημιουργία ή αναβάθμιση
αθλητικών εγκαταστάσεων σε όλη τη χώρα, μετά από παροχή
σύμφωνης γνώμη του Υφυπουργείου Αθλητισμού.

CMYK
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Φινάλε με νίκη του Φιλίππου 3-0 σετ τον ΟΦΗ
και τερμάτισε 7ος
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Κύπελλο: Ο Καμπάκοφ στο
ΑΕΚ - ΠΑΟΚ, ο Τρεϊμάνις στο
ΠΑΣ Γιάννινα - Ολυμπιακός

ην 7η θέση στην
κατάταξη της
Volley League
2020-2021 κατέλαβε ο
ΑΠΣ Φίλιππος Βέροιας στην ιστορική του
παρουσία στο κορυφαίο
πρωτάθλημα του ελληνικού βόλεϊ.

Στο χθεσινό τελευταίο ματς των
πλέι άουτ για τις θέσεις 5-8 στη Ν.
Σμύρνη το «καμάρι» της πόλης
μας, αλλά και ολόκληρης της Ημαθίας, επικράτησε με 3-0 (25-19,
25-23, 25-20) σετ του ΟΦΗ και με
την 4η νίκη του σε ισάριθμα φετινά ματς επί της κρητικής ομάδας
έκλεισε με συνολικά 21 βαθμούς
και τις καλύτερες εντυπώσεις την
αυλαία του φετινού πρωταθλήματος.
Με το Σωκράτη Τζιουμάκα να
κάνει ροτέισον δίνοντας θέση βασικού διαγώνιου στον νεαρό Βαρβεσιώτη, αντί του Γ. Τζιουμάκα,
αλλά και πολύτιμο χρόνο συμμετοχής σε νεαρούς παίκτες της
ομάδας μας, οι «ερυθρόλευκοι»
της Βέροιας με κορυφαίο το Βραζιλιάνο Βραζιλιάνο ακραίο, Στουντζίνσκι, κυριάρχησαν απόλυτα σε
όλους τους τομείς και με εξαίρεση
το β’ σετ, δεν δυσκολεύτηκαν να
κάμψουν την αντίσταση των Κρητικών. Ακόμη μία καλή εμφάνιση
στο ενεργητικό τους πρόσθεσαν
και οι Προύσαλης, Γάτσης.
Επόμενος στόχος της ομάδας
μας, που αναμένεται να επιστρέψει τα ξημερώματα της Δευτέρας
στη Βέροια, είναι η διάκριση στο
Λιγκ Καπ «Ν. Σαμαράς», όπου
συμμετέχει για πρώτη φορά στην

ιστορία της στα ημιτελικά της διοργάνωσης.
Διακύμανση
1ο σετ: 7-8, 13-16, 16-21, 19-25
2ο σετ: 7-8, 16-14, 19-21, 23-25
3ο σετ: 4-8, 10-16, 18-21, 20-25
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (Σωκράτης Τζιουμάκας): Προύσαλης,
Στουτζίνσκι, Τζιουμάκας Στ., Γάτσης, Βαρβεσιώτης, Μπουράκης
(λ), / Μπουτόπουλος λ), Μιχελάκης, Αρτακιανός, Μιχελάκης,
Γραμμενούδης, Τζιουμάκας Γ.,
ΟΦΗ (Άκης Φλαούνας): Μονιάκης Σαρικεΐσογλου, Γαλιώτος,
Φραγκιαδάκης, Ρουμελιωτάκης,
Μαρκς / Βελούδης (λ), Κοσκινάς
(λ), Θάλερ, Μανωλάκης, Καρα-

τζάς, Χαραλαμπίδης.
Ο 21χρονος διαγώνιος του
Φιλίππου Βέροιας, Παναγιώτης
Βαρβεσιώτης, λίγη ώρα μετά το επιτυχημένο του ντεμπούτο του ως
βασικός δήλωσε: «Θέλαμε τη νίκη
στον τελευταίο αγώνα του πρωταθλήματος. Το θέλαμε όλα τα παιδιά
και παίξαμε καλά. Ανταπεξήλθαμε
όλα τα παιδιά και η ομάδα πήγε
καλά. Αγωνίστηκα για πρώτη φορά βασικός και αυτό είναι σημαντικό. Στρέφουμε το ενδιαφέρον
μας στους αγώνες του Λιγκ Καπ.,
ελπίζουμε να γίνουν και να κάνουμε την υπέρβαση».
Δήλωση
του Δημήτρη Πιτούλια
Ήρθαμε για να μείνουμε και το

Football League
Τα τηλεοπτικά του Απριλίου

Την 7η αγωνιστική Καβάλα - Βέροια (24/4)
Έγιναν γνωστά τα ματς της
Football League που θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ3 και την ΕΡΤsports, για το μήνα Απρίλιο.
Ανάμεσά τους είναι και το ντέρμπι του βορρά μεταξύ Καβάλας και
ΒΕΡΟΙΑΣ, για την 7η αγωνιστική
(24/4).
Όμως τα τρία παιχνίδια ανήκουν στον Νότιο όμιλο και τα δύο
στον Βόρειο όμιλο και μάλιστα και
τα δύο με γηπεδούχο την Καβάλα
Αναλυτικά:
4η αγωνιστική – Βόρειος όμιλος
Καβάλα-Πιερικός (10.04.21
12:00)
5η αγωνιστική – Νότιος όμιλος
Καλλιθέα-Ρόδος (14.04.21
15:00)
6η αγωνιστική – Νότιος όμιλος
Καλαμάτα-Νίκη Βόλου
(17.04.21)
7η αγωνιστική – Βόρειος όμιλος
Καβάλα-Βέροια (24.04.21)
8η αγωνιστική – Νότιος όμιλος
Καλαμάτα-Αιγάλεω (29.04.21)

αποδείξαμε καθ όλη τη διάρκεια
της χρονιάς Στην παρθενική μας
συμμετοχή στα σαλόνια του Ελληνικού βόλει η ομάδα μας έκλεισε
με τον καλύτερο τρόπο το φετινό
πρωτάθλημα. Μόνο υπερηφάνεια
για αυτά τα παιδιά που κάνουν
υπερήφανη όλη την Ημαθία
Ανανεώνουμε το ραντεβού μας
για το Final 4 του League cup, όπου θα αντιμετωπίσουμε τον ΠΑΟΚ στην έδρα μας.
Σας ευχαριστούμε μέσα από
την καρδιά μας για την υποστήριξη και ευχόμαστε του χρόνου να
επανέλθουμε στην κανονικότητα
και να μπορέσει ο κόσμος να έρθει
στο γήπεδο για να απολαύσει την
ομάδα μας από κοντά!
Τα καλύτερα έρχονται

Οριστική η έναρξη της
Α Εθνικής Γυναικών
στις 11/4. Στην Δράμα
ο Αγρ. Αστέρας
Αγ. Βαρβάρας

Οι αγώνες της 1ης αγωνιστικής των δύο
ομίλων θα διεξαχθούν στις 11/04 με κοινή ώρα έναρξης 16:00. Το πλήρες πρόγραμμα του
πρωταθλήματος θα ανακοινωθεί τις επόμενες
ημέρες. Γιά τον 1ο όμιλο όπου αγωνίζεται η
ομάδα της Αγ. Βαρβάρας στην πρεμιέρα θα
παίξει   στην Δράμα 2016 στο γήπεδο της Αδριανής. Το υπόλοιπο πρόγραμμα:
Γήπεδο Νεάπολης   ΑΕ Λάρισας- Ακ. Ελπίδες Καρδίτσας 94
Γήπεδο Αγ. Βασιλείου  Αρης ΑΣ - Γιάννενα ΓΠΟ
ΔΑΚ Καστοριάς-  ΓΠΟ Καστοριάς - Αγροτικός Αστέρας Ευόσμου
Γήπεδο Πυργετού.  Τρίκαλα 2011- Βασίλισσα Θράκης

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.

Ο Γκέργκι Καμπάκοφ θα είναι εκείνος που θα διευθύνει την αναμέτρηση του ΟΑΚΑ. Ο Βούλγαρος έχει σφυρίξει φέτος την αναμέτρηση
του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο, αλλά και την αναμέτρηση της Ένωσης με την Μπράγκα για το Europa League. Σε καμία από
τις δύο η ΑΕΚ δεν κατάφερε να νικήσει (1-1 και ήττα 2-4 αντίστοιχα).
Βοηθοί του θα είναι οι Μαρτίν Μαργκαρίτοφ, Ντίγιαν Χρίστοφ, επίσης από την Βουλγαρία. Τέταρτος ορίστηκε ο Ευαγγέλου και στο VAR
θα βρίσκεται ο Ολλανδός Πάουλους Φαν Μπέκε, με τον Φωτόπουλο.
Στα Γιάννενα πρώτος ρέφερι θα είναι ο Αντρίς Τρεϊμάνις. Ο Λετονός έχει διευθύνει άλλους δύο αγώνες φέτος στο πρωτάθλημα. Ο
πρώτος ήταν το ΑΕΚ-Άρης 0-2 και το ΑΕΚ-Ολυμπιακός 1-1.
Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Χάραλντς Γκουντερμάνις,
Αλεκσέις Σπασγιονίκοβς, 4ος ο Παπαδόπουλος και στο VAR ο Πολωνός Ντάνιελ Στεφάνσκι, με τον Νικολαΐδη.
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Στην κορυφή Μαγούλα του Βερμίου
με τους Ορειβάτες Βέροιας
Οι πρώτες ανοιξιάτικες   ψύχρες σε αναζωογονούν από την
υπνηλία του Χειμώνα.
Πόσο μάλλον όταν βρίσκεσαι
μέσα στη φύση, αναπνέεις τον
καθαρό αέρα, βλέπεις και αισθάνεσαι τα χρώματα της φύσης να
αλλάζουν μορφή και πρόσωπο.
Η  Άνοιξη είναι εδώ άκου τον ψίθυρο της!
Ξημερώνει και από το παράθυρο το φως του   ανοιξιάτικου
πρωινού ολοένα και φωτίζει το
δωμάτιο.
Ξημέρωσε….
Φύγαμε από την πόλη της
Βέροιας στις 7+30 πρωινό Κυριακής, που αναφέρεται από τον
Θουκιδίδη και τον Στράβωνα.
Σημαντική για τη Βέροια είναι
η εποχή της δυναστείας των Αντιγονιδών (294 π. Χ. - 168 μ. Χ)
που διαρκεί μέχρι την εποχή της
Ρωμαιοκρατίας.
Το ελληνικό σχολείο της πόλης ιδρύεται το 1650 μ. Χ και θεωρείται ένα από τα παλιότερα
της χώρας.
Πρώτοι κάτοικοι της πόλης ήταν οι Βρύγες. Mετανομάσθηκαν  
Φρύγες όταν μετανάστευσαν
στην Ασία.
Aρχαίος   Ινδο-ευρωπαικός  
λαός, κατέλαβε τη δυτικοκεντρική  
Μικρά Ασία μετά την κατάρρευση
των Χετταίων. Το βασίλειο τους
το ίδρυσαν περί τα μέσα της 2ης
χιλιετίας προς τη 1 χιλιετία π.Χ.
για να κατακτηθούν έπειτα από
τους Λυδούς.
Έκτοτε δεν κατάφεραν να ανακτήσουν την ανεξαρτησία τους.
Εκτοπίσθηκαν από τους Μακεδόνες και η Βέροια έγινε μακεδονική μέχρι το 168 π.Χ. όταν
κατακτήθηκε από τους Ρωμαίους. Παραδόθηκε στους Ρωμαίους το 168 και λεηλατήθηκε,
αποστρατικοποιήθηκε και η αριστοκρατία της εξορίσθηκε στην
Ρώμη.
Γότθοι, Ούννοι, Βούλγαροι,
Γέτες, Σλάβοι, Σαρακηνοί, Νορμανδοί, Οθωμανοί.
Στα χρόνια της Οθωμανικής
κατοχής, κυριαρχούν η καταπίεση, το παιδομάζωμα,   ο φόβος,
οι βιασμοί, οι εκτελέσεις.
Τα τελευταία χρόνια της Τουρκοκρατίας η πόλη αντιμετωπίζει,
Βουλγάρικη και Ρουμάνικη προπαγάνδα. Για να αντισταθούν οργανώνονται και ιδρύουν την ΄΄Εθνική Άμυνα΄΄ συμμετέχει ενεργά
στους μακεδονικούς αγώνες.
Η απελευθέρωση της πόλης
μετά από 500 χρόνια σκλαβιάς
από τον τουρκικό ζυγό έγινε στις
16 Οκτωβρίου 1912 από τον Ελληνικό στρατό.

Πήραμε κατεύθυνση για το
Ξηρολίβαδο, ανεβαίνουμε τις
στροφές του δρόμου, η ημέρα
συννεφιασμένη και   μια ξαφνική
βροχή μας χαλάει τη διάθεση .
Όμορφο χωριό με πλούσια
πολιτιστική κληρονομιά το Ξηρολίβαδο σκαρφαλωμένο σε υψόμετρο 1220 μέτρων καλοκτισμένο μας υποδέχεται ήρεμο στην
πρωινή καταχνιά.
Σε γνωστά έγγραφα του ιεροδικείου της Βέροιας , το Ξηρολίβαδο μνημονεύεται πολλές
φορές από το 1640.
To1740 καταστράφηκε από
ληστές. Ξανακτίσθηκε ίσως το  
1805 και έγινε τσιφλίκι του Αλή
– Πασά. Ξανά καταστράφηκε το
1822 μαζί με την καταστροφή της
Νάουσας και ξανά - οικοδομήθηκε το 1880- 90.
Το Βέρμιο είναι από αυτά τα
λίγα βουνά της χώρας μας που
για την κάθε εποχή ντύνονται με
το δικό τους  ξεχωριστό χρώμα.
Λιβάδια, μικρές κοιλάδες, ρέματα και ρυάκια, πλαγιές και χαράδρες.
Σήμερα είναι η εποχή  που  οι
βελανιδιές, οι καστανιές, τα πλατάνια και οι οξιές φοράνε τα ανοιξιάτικα  τους.
Ανεβαίνοντας ψηλότερα ο  αέρας αλλάζει θερμοκρασία γίνεται
ψυχρότερος , κρυστάλλινος, βουνίσιος , γεμίζει μυρωδιές.
Οκτώ και ……. και όλοι εμείς μια παρέα μια συντροφιά
φίλοι   ορειβάτες από την Βέροια
ορειβατούμε τώρα στον δασικό
δρόμο που οδηγεί σε μονοπάτι
ανάμεσα σε πυκνό δάσος οξιάς.
Μια άγρια ομορφιά μας υποδέχεται, μπήκαμε στο δάσος με

τις οξιές. Αφεθήκαμε   στο χώρο
και τον χρόνο.
Όσο διαρκεί η ορειβασία  συνειδητοποιώ για μια άλλη φορά
πόσες εικόνες  χάνουμε κλεισμένοι στα σπίτια μας!
Οι αισθήσεις μας   χαλαρές
ρουφάνε τα δώρα του βουνού και
απολαμβάνουμε τις μαγευτικές
εικόνες που ξετυλίγονται μπροστά μας. Τα χρώματα της φύσης
με άρωμα και ήχο μας αλλάζουν
την διάθεση, αφεθήκαμε στη μαγεία της.
Αφήνουμε το δασικό δρόμο
τώρα τοπίο γυμνό, λιβάδια και
βραχώδης σχηματισμοί. Επιτέλους ο ήλιος κάνει την εμφάνιση
του και διαλύει τα   σύννεφα της
βροχής..
Είμαστε   στην κορυφογραμμή, δίπλα από τις ανεμογεννήτριες, αέρας δυνατός μας ακολουθεί
μας ταλαιπωρεί αλλά εμείς απτόητοι συνεχίζουμε.
Βρισκόμαστε στην κορυφή
μετά από μια διαδρομή εύκολης
ανάβασης.
Από εδώ ψηλά, θέα και ομορφιά απεριόριστη τριγύρω οι άλλες βουνοκορφές ( Ξηροβούνι,
Στουρνάρι, Ιμπιλί, Αγκάθι, Τσεκούρια ), εδώ δεν έχουν θέση οι
σκοτούρες και η καθημερινότητα.

Η καθαρότητα της ατμόσφαιρας,
το πλούσιο οξυγόνο και η θέα
από ψηλά μας κρατάνε δέσμιους
του ρομαντισμού μας.
Επιστροφή από άλλη διαδρομή, μέσα από πυκνό δάσος οξιάς.
Διασχίζουμε τώρα κατηφορικό, κακοτράχαλο μονοπάτι , κατάβαση για γερά πόδια, απτόητοι
,κατεβαίνουμε. Το δάσος με τις
οξιές έρημο, ήσυχο, αθόρυβο,  τα
φύλλα των δένδρων σιγά – σιγά
παίρνουν το  χρώμα το πράσινο,
το χρώμα της αναγέννησης.
Εδώ φωλιάζουν ζαρκάδια,
αγριογούρουνα, αλεπούδες,
σκίουροι και ορεινές πέρδικες.
Φθάσαμε στα αυτοκίνητα άλλη
μια μέρα ορειβασίας τελείωσε με
επιτυχία.
Αφήσαμε πίσω μας τον ορεινό όγκο της Μαγούλας και το
Ξηρολίβαδο, είναι η εικόνα που
γλυκαίνει την καρδιά μας  και ξεκουράζει το μυαλό μας.
Μεσημέρι και η πόλη   της
Βέροιας, μας υποδέχεται πολύβουη, η γαλήνη και η ομορφιά
του δικού μας   βουνού δεν μας
άφησε ασυγκίνητους σήμερα.
Τσιαμούρας Νικόλαος

Φαρμακεία
Τετάρτη 07-04-2021
14:30-21:00
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 48 & ΚΟ-

Συνεργείο επιφυλακής της ΔΕΥΑΒ

ΝΙΤΣΗΣ ΓΩΝΙΑ
23310-71601

Μάρτιος 2021

14:30-21:00 Α-

Το συνεργείο επι

ΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟ-

φυλακής της ΔΕΥΑΒ

ΦΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.

κατά το διάστημα από
05-04-2021 μέχρι
11-04-2021 θα είναι
το εξής: Αυτόματος τη
λεφωνητής βλαβών:
τηλ. 2331021814.

ΠΙΕΡΙΩΝ 7 (απέναντι από βενζινάδικο Γαλάνη) 23310-73324
19:00-21:00 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 38 23310-29551
21:00-08:00 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 38 23310-29551

Football League

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

Η διοργανώτρια αρχή όρισε κοινή ώρα έναρξης τις 15.00, με εξαίρεση
την αναμέτρηση της Καβάλας με τον Πιερικό, που θα ξεκινήσει στις 12.00
και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ3.
Όλα τα παιχνίδια  της 4ης αγωνιστικής :
Βόρειος Όμιλος
(12.00) Καβάλα – Πιερικός
Θεσπρωτός – ΠΟ Τρίγλιας
ΝΠΣ Βέροια – Αλμωπός Αριδαίας
Ολυμπιακός Βόλου – Απόλλων Πόντου
ΑΕΠ Κοζάνης – Πανσερραϊκός
Νότιος Όμιλος
Αιγάλεω – Ασπρόπυργος
ΑΣ Ρόδου – Καλαμάτα
Ιάλυσος – ΑΣ Σαντορίνης 2020
Αστέρας Βλαχιώτη – Νίκη Βόλου
ΑΟ Επισκοπής – Καλλιθέα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
05/04/2021 έως 09/04/2021
Στο Δημοτικό Ιατρείο του Δήμου Βέροιας  προσφέρονται Υπηρεσίες
Πρωτοβάθμιας   Φροντίδας Υγείας σε ανασφάλιστους και άπορους πολίτες του Δήμου Βέροιας, από εθελοντέςεπαγγελματίες υγείας. Για πληροφορίες και ραντεβού για όλα τα ιατρεία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να τηλεφωνούν στο τηλεφωνικό νούμερο 23313-53821 και 53809. Για
να επισκέπτονται  το Δημοτικό Ιατρείο οι ενδιαφερόμενοι, πρέπει  
πρώτα να κλείνουν ραντεβού,   λόγω των περιοριστικών μέτρων
κατά του κορωνοϊού (Covid-19).

16-17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
2016
ΤΕΤΑΡΤΗ
7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
2021

Στην διάθεση του κοινού
τα προϊόντα των εργαστηρίων
του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Αλεξάνδρειας
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Συνεχίζονται οι φυτεύσεις εποχικών
λουλουδιών σε κοινόχρηστους χώρους
στη Νάουσα και στις Κοινότητες

Το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Αλεξάνδρειας (Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης)
επιθυμεί να σας ενημερώσει ότι τα προϊόντα των
εργαστηρίων του σχολείου μας έχουν αναρτηθεί 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 συνεργασία 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 επικοινωνίας:2333022787.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

«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 & Κηδεμόνων ΑμεΑ του Νομού Ημαθίας με σκοπό την ανέγερση Κ.Δ.Η.Φ. ΑμεΑ στη
Βέροια.Τα τούβλα δημιουργήθηκαν από τους ωφελούμενους του ΚΔΗΦ ΑμεΑ «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»

Πλήρης ετοιμότητα της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
για έναρξη συλλογής δηλώσεων
των αγροτών την 15η Απριλίου
Όπως προέβλεπε η από
22-3-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΟΠΕΚΕΠΕ, η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
κατέθεσε με τη λήξη της προθεσμίας πλήρη φάκελο για την
παράταση της πιστοποίησης
του Φορέα Συντονισμού για το έτος 2021.
Ταυτόχρονα, και με δεδομένα τα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια για την έναρξη της υποβολής των δηλώσεων 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 λαμβάνοντας 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 πολιτική ηγεσία του ΥπΑΑ&Τ
για την πλήρη επιχειρησιακή
ετοιμότητα του Φορέα Συντονισμού να υποδεχθεί το
σύνολο των δηλώσεων στις υποδομές του, με τη διαβεβαίωση ότι η τεχνική επάρκεια και τεχνογνωσία μας
εγγυάται και για τη φετινή χρονιά την απρόσκοπτη υποδοχή 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 ΟΠΕΚΕΠΕ 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.

Ο Δήμος Νάουσας με τη συνδρομή εθελοντών
συνεχίζει τη δράση του και στον
τομέα του περιβάλλοντος , με
καθαρισμούς και
φυτεύσεις φυτών
σε παρτέρια και
κοινόχρηστους
χώρους.
Το Σ ά β β α τ ο
(03.04.2021) η
υπηρεσία Πρασίνου του δήμου,
μέλη της Δημοτικής Κοινότητας
Νάουσας, του Ομίλου 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.

Πάνω από 3.370 αιτήσεις για το νέο
ολοκληρωμένο πρόγραμμα επαγγελματικής
κατάρτισης με πιστοποίηση
ΟΑΕΔ-Google για νέους ανέργους
Περισσότερες από 3.370
αιτήσεις υποβλήθηκαν για
συμμετοχή στο δωρεάν εξ
αποστάσεως πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης
με πιστοποίηση 3.000 ανέργων ηλικίας έως 29 ετών. Η
νέα δράση υλοποιείται στο
πλαίσιο της συνεργασίας
ΟΑΕΔ-Google Ελλάδας και
περιλαμβάνει τη δωρεάν κατάρτιση σε τέσσερεις τομείς
ψηφιακών δεξιοτήτων υψηλής ζήτησης που οδηγούν
στην απόκτηση των εξής πιστοποιητικών:
• IT Support Specialist
Certificate (τεχνική υποστήριξη πληροφορικής)
• UX Designer Certificate (σχεδιασμός εμπειρίας χρήστη)
• Project Manager Certificate (διαχείριση έργου)
• Data Analyst Certificate (ανάλυση δεδομένων)
Τα προσφερόμενα πιστοποιητικά κατάρτισης
παρέχονται αποκλειστικά στα αγγλικά. Κάθε ωφελούμενος θα πρέπει να ολοκληρώσει τουλάχιστον
μία θεματική ενότητα, αλλά εάν επιθυμεί μπορεί
να τις ολοκληρώσει όλες. Η κατάρτιση παρέχεται 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 εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ, έως 29 ετών,
αποφοίτους τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαί-

δευσης, με γνώσεις Αγγλικής γλώσσας και υπολογιστών, σύμφωνα με
τις προϋποθέσεις συμμετοχής της Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία είναι αναρτημένη στον ιστότοπο
www.oaed.gr
Η αξιολόγησή των αιτήσεων θα ολοκληρωθεί
εντός της εβδομάδας και
κατόπιν οι προσωρινοί
πίνακες ωφελουμένων
και αποκλειομένων θα
αναρτηθούν στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ. Μετά τη
διαδικασία των ενστάσεων και την ανάρτηση των
οριστικών πινάκων, θα σταλεί στους ωφελούμενους email του ΟΑΕΔ με οδηγίες σχετικά με την
εγγραφή και παρακολούθηση του προγράμματος.
Η ημερομηνία λήξης του προγράμματος είναι Τρίτη, 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 εμπειρίας, το οποίο σχεδιάζει ο ΟΑΕΔ. Περισσότερες
πληροφορίες θα ανακοινωθούν στο επόμενο διάστημα.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο του
Οργανισμού www.oaed.gr
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

αυλή. Αυτόνομη θέρ-

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ου-Αρχαγγέλου 2

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

μανση σε ήσυχη περιο-

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

χω ρ ά φ ι α κολ λ η τά ,

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

χή. Τιμή 135.000 ευρώ.

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

25 και 11 στρέμμα-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο

τα, περιφραγμένα,

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Τηλ.: 6973 735020.

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-

700 τ.μ. στο Πανόρα-

πα λ μ έ τ τα β ε ρ ύ κο -

διόροφη στο Πανόρα-

σμα κοντά στο Μου-

μα οικοδομήσιμο δίπλα

κα 6 ετών σε φούλ

μα με 3 υπνοδωμάτια,

σείο, 90 τ.μ., 34.000

στον «Παιδικό Πλανήτη».

παραγωγή, άριστης

σαλοκουζινα, μπάνιο,

ευρώ. Τηλ.: 6934

Τιμή ευκαιρίας, Πληρ.

βεράντα. Κάτω διαμέ-

888738 Μεσιτιοκό Ακί-

τηλ.: 6943696105.

ρισμα πιο μικρό σαλο-

νητα Ημαθίας.

κουζίνα με τζάκι, δωμά-

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στα
ό ρ ι α Α γ γ ε λ οχω ρ ι -

τιο. Με πρόσβαση στην

Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας
Το Αστικό ΚΤΕΛ Βεροίας ενημερώνει το επιβατικό κοινό πως στο πλαίσιο του
νέου lockdown τροποποιούνται τα δρομολόγια όλων των συγκοινωνιακών γραμμών. Τα δρομολόγια των λεωφορείων από την 17 Νοεμβρίου 2020 διαμορφώνονται ως εξής:

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1.350 τ.μ. με
συντελεστή 1,2, επί της οδού Αμπελ ο κ ή π ω ν . Τη λ . :
2331100888 κα Αλεξάνδρα.

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας
Τηλ. κέντρο  	
23313 50100
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη 	 23313 50102
Πυροσβεστική   	
23310199,23310 68400
Νοσοκομείο κέντρο 	
23313 51100
Νοσοκομείο πληροφορίες	 23313 51210
Νοσοκομείο ραντεβού 	
23313 51400
ΕΚΑΒ 	
166
ΔΕΥΑΒ
2331078.824
ΔΕΥΑΒ Βλάβες
2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) από σταθερό
11500 & 1
ΔΕΔΔΗΕ (λοιπές υπηρ.)
2331074800  
ΟΤΕ Βλάβες 	
121 κλήση από σταθερό
ΟΤΕ Βλάβες
13888 κλήση από κινητό
ΚΤΕΛ (Υπεραστικά) 	
2331022.342
ΚΤΕΛ 	
14505  
ΚΤΕΛ (Αστικά)	 2331022.282  
ΟΣΕ	 2331024.444  
ΕΛΤΑ
23310 20664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 	
2331062.555 - 2331062.666  
ΤΑΞΙ (πιάτσα ΚΤΕΛ)
23310-75151
ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γραμματεία)
23313 53124
23313 53125
ΤΕΛΕΤΩΝ Γ. ΚΟΥΡΕΑ
2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
2331024891, 2331023322
Α’ ΚΑΠΗ	 2331028.664  
Β’ ΚΑΠΗ 	
2331021.286
Δασαρχείο Βέροιας
231330-9636 έως 9640
και 231330-9642 έως 9650
Δ/νση Δασών 	
2331026385, 26394
Δ/νση Υγείας-Πρόνοιας
23310 78296, 78297
Τμήμα Συγκοινωνιών: 	
2331353416, 7
Τελωνείο	 2331072.256  
Ιδιωτικό ΚΤΕΟHELLAS
(Πολυκλαδικά Λύκεια)	 2331060.066
Ι δ ι ω τ ι κ ό Κ Τ Ε Ο Β έ ρ ο ι α ς ( Μ α κ ρ ο χ ώ ρ ι )              
2331043.333
Β’Σ.Σ. τηλ. κέντρο 	
2331032.611
Στρατολογικό Γραφείο 	 2310894.463,
	 2310894.562  
ΟΑΕΔ 	
2331026.888  
Οργ. Εργατικής Κατοικίας	 2331073.353
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας
2331096.342  
ΤΟΕΒ 	
2331024.669  
"Πρωτοβουλία για το παιδί"
2331072.303
(Κέντρο αναφοράς περιστατικού)
Δημ. Βιβλ Ζωγιοπούλου»
2331024.879  
Αλσος Παπάγου	 2331072.654  
I. Mητρόπολη	 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 	
2331078140
ΚΕΠΑ (ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ)
2331078100
Οδική Βοήθεια
HELLAS SERVICE 	
2331060919
Οδική Βοήθεια EXPRESS SERVICE 	
1154
Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN 	
168
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής: 	
2331072.222, 76.615
Α’ Υποδ/ντής: 	
2331020.240, 76.612

Β’ Υποδ/ντής: 	
2331076.611
Υπασπιστής: 	
2331076.610, 76.613
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης: 100, 	
2331025.197, 76.625 FAX: 23.333
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:
2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής: 	
2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας: 	
2331076.643
Γραμματεία: 	
2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια:	 2331076650
Ταυτότητες:
2331076659
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 	
2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής: 	
2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας: 	
2331076.653
Γραμματεία: 	
2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών: 	
2331076.657
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 	
2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής: 	
2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας: 	
2331076.669
Γραμματεία: 	
2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα):
2331076.664
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών
2331098000
Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου:
2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: 2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών 	
2331350634, 2331350595
Τμήμα Πράσινου-Δασών
2331350606
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας:
2331350618
Αντιδήμαρχος Παιδείας:
2331353511
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου:
2331350536
Γραφείο Δημοτολογίων:
2331350550
Γραφείο Ληξιαρχείου:
2331350546
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου:
2331350529
Γραφ Αδειών Καταστημάτων:
2331350564
Κ.Ε.Π.:
2331350000
Δημοτική Αστυνομία
2331350610
Δήμος Νάουσας Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο: 	
2332 3 50300
Fax: 	
2332 0 24260
ΚΕΠ: 	
2332 3 50000 , 2332 3 50011 ,
2332 3 50015 , 2332 3 50016
Δήμος Αλεξάνδρειας
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας: 	
2333 3 50100
Δημοτολόγιο
23333 50150
Ληξιιαρχείο
23333 50130
Πρωτόκολλο
23333 50151
Διεύθυνση Διοικ. Υπηρεσιών
23333 50144
Γραφείο Προσωπικού
23333 50122
Γραφείο Δημ. Συμβουλίου
23333 50142
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ. 23206 ΓΗΠΕΔΟ  ενοικιάζεται σπάνια , καινούργια , φωτεινή    και πολύ άνετη
γκαρσονιέρα 58 τ.μ., κατασκευή 2002, 1 υ/δ,
ωραία σαλονοκουζίνα και άνετο μπάνιο ,  στον
2ο ορ. με μεγάλη βεράντα , η θέρμανση της
είναι αυτόνομη και με θερμιδομετρητές  , έχει
μία θέση στάθμευσης στην πυλωτή δική της
και μία μεγάλη αποθήκη 17 τ.μ.,  ενοίκιο 220€.
Επισκέψιμη και διαθέσιμη όχι πριν την 15/4/21.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επιπλωμένη και με ηλεκτρικές συσκευές , συνολικής
επιφάνειας 200 τ.μ. σε δύο επίπεδα . Αποτελείται από 2 υ/δ , Σαλόνι, Κουζίνα, 1 Μπάνιο
και WC. Είναι κατασκευασμένη το 1998 και
διαθέτει θέρμανση ατομική - Πετρέλαιο. Έχει
απεριόριστη θέα, τα κουφώματα της συνθετικά, με διπλά τζάμια  , διαθέτει τζάκι , αποθήκη
και μεγάλη αυλή .   Τιμή: 320 € .
Κωδ. 24304 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Μονοκατοικία
230 τ.μ. , η οποία επεκτείνεται σε δυο επίπεδα σε περιφραγμένο οικόπεδο των 700 τ.μ. ,
με ανεξάρτητη μεγάλη αυλή και με υπόγειο 40
τ.μ. ,κατασκευή 1980. Αποτελείται από 2 σαλόνια 5 υ/δ, μία ανεξάρτητη μεγάλη κουζίνα,
και δύο μπάνια  , χωρίς θέρμανση, με δυνατότητα τοποθέτησης τζακιού ή σόμπας (υπάρχει
καμινάδα), επιπλωμένη , με αποθήκη και με
δύο ντουλάπες , έχει ηλεκτρικές συσκευές
αλλά και ηλιακό θερμοσίφωνα , προσφέρεται
σε τιμή πραγματικής ευκαιρίας , 350€. Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.     
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14543 ΠΙΕΡΙΩΝ στην Βοσπόρου
29  ενοικιάζεται ισόγεια μικρή αποθήκη 4 τ.μ.,
κατασκευή 2011, σε καλό σημείο ενοίκιο 25€
μόνο. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23705 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 25 τ.μ. στον
2 ο όροφο. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι
κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα, Ανελκυστήρα
- Τιμή: 100 €.
Κωδ: 23560 - ΩΡΟΛΟΙ  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 54 τ.μ. 1ος
όροφος Υπερυψωμένος,  Αποτελείται από
2 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 1979,
βλέπει σε ανοιχτωσιά, με πολύ καλή προβολή, τα κουφώματα του είναι αλουμινίου
συρόμενα, με WC αποκλειστικά δικό του στον
όροφο με μηνιαίο, ενοίκιο 130 €. Πληροφορίες μόνο στη ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 23706 - Κέντρο Γραφείο συνολικής
επιφάνειας 90 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Αποτελείται από 3 χώρους, . Είναι κατασκευασμένο
το 1970 και διαθέτει ανοιχτωσιά , έχει Κου-

φώματα Συνθετικά, Ανελκυστήρα και A/C
- Μίσθωμα 300 €.
Κωδ: 23610 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά
αποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολικής
επιφάνειας 94 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Αποτελείται
από 4 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το
2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα Θωρακισμένη, Ανελκυστήρα, Διπλά τζάμια - Τιμή: 230 €
Κωδ: 23579 - ΩΡΟΛΟΙ  Γραφείο συνολικής επιφάνειας 250 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος.
Αποτελείται από 5 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 1969 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου και Ανελκυστήρα - Τιμή: 700 €.

ματα του είναι αλουμινίου συρόμενα, με διπλά
τζάμια , με WC αποκλειστικά δικό του στον
όροφο, σε τιμή προσφοράς 20.000€. Πληροφορίες μόνο στη ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 105030 - Κέντρο Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 30 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται
από 1 Χώρο, και WC και αποθήκη 10 τ.μ.
- Τιμή: 140 €.
Κωδ 105261 Ενοικιάζεται κατάστημα
στον Πεζόδρομο της Βέροιας κατάλληλο και
για υγειονομικού ενδιαφέροντος 62 τ.μ.  καθ.
Ισόγειο και 30τ.μ. πατάρι, τιμή πολύ λογική
μόνο 400€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 105035 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
και στη Μητρόπολη κοντά κατά αποκλειστικότητα κατάστημα συνολικής επιφάνειας 65 τ.μ.
ισόγειο. Αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο και
WC , ενοίκιο 200€. Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.
Κωδ: 24715 - Κέντρο απόκεντρο και κοντά
στα ΚΤΕΛ Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 70
τ.μ. ισόγειο και με μεγάλη βιτρίνα . Αποτελείται
από έναν ενιαίο και WC . Είναι κατασκευασμένο
το 1975 και είναι φωτεινό , ανακαινισμένο με
ψευδοροφή. Ενοίκιο μόνο 300 € . Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 24675 - ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  
νεόδμητο Κατάστημα στεγασμένης συνολικής επιφάνειας 850 τ.μ. σιδηροκατασκευή  
,   ισόγειο   για πολύ απαιτητικούς μισθωτές,
σίγουρα εκπληκτικό και ξεχωριστό ακίνητο, με
άριστη προβολή και σε οικόπεδο 4.000 τ.μ.
Μηνιαίο μίσθωμα  2.500 €.   
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ. 14498 ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ
ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ   στην καρδιά της πόλης με ράμπα εισόδου , σε πλήρη λειτουργία,
κοντά στην Βενιζέλου    τιμή από 75-80€ /
μήνα μόνο.
ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 14545 - Στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 84 τ.μ. καθαρό στον 3 ο
όροφο. Αποτελείται από 2 μεγάλα Υπνοδωμάτια, Σαλονοκουζίνα και μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1995 και διαθέτει Κουφώματα
Αλουμινίου καινούργια , έχει ανελκυστήρα,

κατάστασης, 4 εξαιρε-

κάκια. Παρακαλώ μόνο

τικές ποικιλίες, με μπε-

σοβαρές προτάσεις. Κι-

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ
πάρκινγκ πυλωτής και μία αποθήκη μέσα.
Διαθέτει επίσης και ηλιακό θερμοσίφωνα Τιμή: 53.000 €.Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 24141 - Στο Αγγελοχώρι Νάουσας
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ολόκληρο κτίσμα αποτελούμενο
από ένα διαμέρισμα 1ου ορ. 85 τ.μ. 2δσκλ
και τρία καταστήματα 72 και 24 και 24   τ.μ.
περίπου  ισόγεια.. Ευρίσκεται επί του κεντρικού
δρόμου και αποτελεί  μια σπάνια ευκαιρία αγοράς. Τιμή όλα μαζί μόνο 45.000€ . Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 104996 - ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Διαμέρισμα καινούργιο ακατοίκητο συνολικής
επιφάνειας 90 τ.μ. στον 1ο ορ. Αποτελείται από
2 υ/δ , σαλόνι, κουζίνα ξεχωριστή και μπάνιο
. Είναι κατασκευασμένο το 2006 και διαθέτει
θέρμανση ατομική με πετρέλαιο. Διαθέτει απεριόριστη θέα, τα δε κουφώματα του είναι καινούργια συνθετικά. Διαθέτει και κλειστό πάρκινγκ με
πολύ εύκολη πρόσβαση. - Τιμή: 78.000 €.
Κωδ: 14298 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατά αποκλειστικότητα νεόδμητο οροφοδιαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 119 τ.μ. σε
δυόροφη οικοδομή 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλονοκουζίνα και δύο Μπάνια . Είναι κατασκευασμένο
το 2005 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρελαίου , έχει Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα Συνθετικά, Κλειστό Πάρκινγκ μεγάλο με
τηλεχειριστήριο , κήπο κοινόχρηστο και Τζάκι.  
Διαθέτει ηλιακό θερμοσίφωνα, BBQ , είναι
γωνιακό  και με δύο πολύ μεγάλες βεράντες Τιμή μόνο 120.000€ τελική.
ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 13977 - Μακροχώρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ νεόδμητη Μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας
50 τ.μ. Αποτελείται από 1 υ/δ , Σαλονοκουζίνα
και μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το 2002
και διαθέτει θέρμανση Ατομική με  Ηλεκτρικό,
Έχει απεριόριστη Θέα και μεγάλο υπόλοιπο
δόμησης οικοπέδου και κήπο,   Τιμή μόνο
30.000 €. Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙ-

νητό: 6945769920.

ΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.
Κωδ. 13971 ΠΩΛΕΙΤΑΙ σπάνια μονοκατοικία στο Λοζίτσι  συνολικά σε δύο επίπεδα
220 τ.μ., σε  3.850τ.μ  οικόπεδο  , η κατασκευή
της έγινε το 2005, 2 υ/δ στο ισόγειο και 3 δσκλ
στον πρώτο όροφο , ανοιχτωσιά, εξαιρετικής
κατασκευής, γεωμετρικά δομημένο , ηλιόλουστοι χώροι, έχει τζάκι, με δύο μπάνια , σε πολύ
καλή τιμή από 340.000€ μόνο 270.000€.
κωδ. 14216 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Μονοκατοικία 230 τ.μ. , η οποία επεκτείνεται σε δυο
επίπεδα σε περιφραγμένο οικόπεδο των 700
τ.μ. με ανεξάρτητη μεγάλη αυλή, με υπόγειο
40τ.μ. ,κατασκευή 1980, 4 υ/δ, διαθέτει θέα
απρόσκοπτη, με πολύ μεγάλες βεράντες, άψογα συντηρημένο, ξύλινα κουφώματα, ανεξάρτητη μεγάλη κουζίνα, γεωμετρικά δομημένο , ορθολογικά και λειτουργικά άριστο, χωρίς
θέρμανση, με δυνατότητα τοποθέτησης για
τζάκι ή σόμπα(υπάρχει καμινάδα), επιπλωμένο , με αποθήκη , με δύο ντουλάπες , με ηλεκτρικές συσκευές, με ηλιακό θερμοσίφωνα,
εντυπωσιακοί χώροι υποδοχής, ηλιόλουστοι
χώροι, με δύο μπάνια , διαμπερές, σε τιμή
πραγματικής ευκαιρίας μόνο 130.000€, Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13152 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αποθήκη συνολικής επιφάνειας 280 τ.μ.
σε υπόγειο χώρο . Αποτελείται από ενιαίο  
χώρο με εύκολη πρόσβαση.   Τιμή: 30.000 € .
ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 12741 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο
συνολικής επιφάνειας 35 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το 1978 και διαθέτει θέρμανση
Ατομική - Ηλεκτρικό, - Τιμή: 27.000 €.
Κωδ: 116755 - ΩΡΟΛΟΙ  ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο συνολικής επιφάνειας 54 τ.μ. 1ος όροφος
Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 2 Χώρους,
. Είναι κατασκευασμένο το 1979, βλέπει σε ανοιχτωσιά, με πολύ καλή προβολή, τα κουφώ-

μέρισμα 45 τ.μ.  (σαλόνι,
κουζίνα, υπνοδωμάτιο,

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

WC, δύο μπαλκόνια)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

στον Προμηθέα, αυτό-

Προσόντα απαραίτητα: γνώσεις λογιστικής-μισθοδο-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οπωροπωλείο

νομη θέρμανση (πετρέ-

σίας. Γνώση προγραμμάτων λογιστικής μισθοδοσί-

επί της οδού Μητροπόλεως

λαιο), a/c, πλήρως επι-

στη Βέροια. Πληροφορίες

πλωμένο και εξοπλισμέ-

τηλ. 6976 063527.

νο (ντουλάπες, έπιπλα,

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός λογιστή για λογιστικό γραφείο
στη Βέροια. Θέση εργασίας πλήρης απασχόληση.

ας (θα προτιμηθούν όσοι γνωρίζουν προγράμματα
EPSILONET). Επιθυμητή κάρτα ανεργίας. Τηλ. επικοινωνίας: 2331063666  ΚΑΙ 6944771766.
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συρταριέρες, πλυντήριο
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ρούχων, ηλεκτρική κου-

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-

ζίνα, ψυγείο, φωτιστι-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

κά, τέντες, σίτα). Τηλ.

ΧΩΡΑΦΙΑ
ENOIKIAZETAI δια-

6981719269 κ. Εύα.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.105264 ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ,
πωλείται μεγάλης προβολής ισόγειο κατάστημα 300 τ.μ., με 1500 τ.μ. οικόπεδο για υπαίθριο πάρκινγκ , πάνω στο δρόμο προς
Μακροχώρι . Προσφέρεται σε τιμή εξαιρετικά
συμφέρουσα , μόνο 200.000€. Υπόδειξη μόνο
σε σοβαρά ενδιαφέρον αγοραστή. Αποκλειστική ανάθεση στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 106842 ΚΕΝΤΡΟ, Πωλείται Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 40τ.μ. Ισόγειο
και 15τ.μ.πατάρι, αποτελείται από έναν ενιαίο
χώρο με WC, σε καλή κατάσταση, προσόψεως, κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις, σε τιμή
προσφοράς 47.000€. Αποκλειστική διάθεση
και υπόδειξη από τη ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
κωδ 14217 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Πωλείται Χωράφι 220 τ.μ., σε προνομιακή τοποθεσία , ευκαιρία για μεγάλη υπεραξία, σχεδόν χαρίζεται,
σε τιμή πράγματι χαμηλή μόνο από 10.000€
τώρα μόνο 5.000€.Πληροφορίες μόνο στην
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΚΩΔ.14719 ΣΤΟ 6 ΧΙΛ. ΒΕΡΟΙΑΣ -ΝΑΟΥΣΑΣ , πωλείται ωραιότατο χωραφοοικόπεδο
10.850 τ.μ.,  με εξαιρετικά μεγάλη φάτσα πάνω
στον κεντρικό δρόμο  200 μ περίπου . Προσφέρεται σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή , μόνο 80.000€.
Αποκλειστικά από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ .
Κωδ.14023 ΕΥΚΑΙΡΙΑ !! ΣΤΟ ΔΡ.
ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑΣ., στο 7.5 χιλ. πωλείται χωραφοοικόπεδο 14.100 τ.μ., τρίτο από τον κεντρικό δρόμο σε εξαιρετικά συμφέρουσα τιμή από
140.000€, τώρα μόνο 48.000€ πραγματική  
τιμή έκπληξης. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 13295 - Ξηρολίβαδο ΠΩΛΕΙΤΑΙ
πολύ πολύ σπάνιο οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 237 τ.μ. και σε μοναδικό σημείο του
χωριού . Τιμή μόνο 18.000 €.
Κωδ.12951 ΑΚΡΟΠΟΛΗ, με ανατολικό
προσανατολισμό οικόπεδο και με θέα τον
κάμπο της Βέροιας , εντός σχεδίου πόλεως
με Σ.Δ. 0,8 μεγέθους 400 τ.μ., πωλείται στην
τιμή των 38.000€.
Κωδ.13514 Στους Γεωργιανούς Βέροιας
πάνω στον κεντρικό δρόμο, πωλείται ένα
σπάνιο ωραιότατο οικόπεδο γωνιακό   617
τ.μ., καταπληκτικό από κάθε άποψη  , εντός
σχεδίου πόλεως με σ/δ 0,8 και τιμή στα  
20.000€ μόνο. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 13007 ΑΚΡΟΠΟΛΗ πωλείται ένα εξαιρετικό οικόπεδο μεγάλο 1.010 τ.μ. γωνιακό
ανατολικό , κατάλληλο και για οικοδομή με σ/δ
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0,8 , τιμή μόνο 110.000€.
κωδ. 12952 ΑΚΡΟΠΟΛΗ, σε μοναδικό
σημείο και με θέα τον κάμπο της Βέροιας πωλείται οικόπεδο 1.090 τ.μ., με Σ.Δ. 0,8 , τιμή
90.000€. Μπορεί να πουληθεί και το μισό.
Κωδ 13147 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ , στο κάτω
μέρος του προς τη Βέροια πωλείται ένα οικόπεδο 1600 τ.μ. , εξαιρετικό , άρτιο και οικοδομήσιμο 2ο από την άσφαλτο , κατάλληλο για
ανέγερση πολυτελούς βίλας , τιμή 21.000€.
Κωδ. 13010 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ πωλείται οικόπεδο στην είσοδο του χωριού από την πλευρά
της Βέροιας με 1965 τ.μ. , άρτιο και οικοδομήσιμο, σε τιμή εξαιρετικά χαμηλή μόνο 25.000€.
Κωδ. 13377 ΦΥΤΕΙΑ, Οικόπεδο 3.000
τ.μ., εντός ζώνης , με εκπληκτική θέα στον
κάμπο, αξίζει να το δει κανείς, για πολύ απαιτητικούς αγοραστές φυσιολάτρες , σε τιμή
προσφοράς, μόνο 35.000€.
κωδ. 13515 ΣΠΑΝΙΟ ΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟΠΕΔΟ κατάλληλο για Ξενοδοχείο , Κέντρο
Αποκατάστασης , Κλινική η Οίκο Ευγηρίας
και όχι μόνο  στη θέση  Καβάκια δίπλα στο
λόφο  Μαγούλα πάνω στο δρόμο για τη Ράχη  
12.000 τ.μ.   αμφιθεατρικό με θέα όλον τον
κάμπο της Ημαθίας και ορατότητα μέχρι την
Θεσ/νίκη . Πρόκειται για οικόπεδο φιλέτο,
προνομιούχο από κάθε άποψη , αναφέρεται
μόνο σε πολύ σοβαρό επενδυτή , ευκαιρία
χωρίς αμφιβολία, Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά
ενδιαφερόμενο,  τιμή 450.000€.
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
κωδ. 206877 ΟΛΥΜΠΟΥ-ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ
Διατίθεται προς Πώληση ανακαινισμένο Διαμέρισμα 60 τ.μ. με 2 υπνοδωμάτια. Βρίσκεται στον 1ο όροφο της οικοδομής. Διαθέτει
γερμανικά συνθετικά κουφώματα μάρκας
Kömmerling με τριπλή υάλωση ηλεκτρικά ρολά και σήτες, DAIKIN INVERTER 12000 BTU
κλιματιστικό στο σαλόνι, αναμονή για a/c στα
υπνοδωμάτια, ατομική θέρμανση φυσικού
αερίου με λέβητα συμπυκνωμάτων, πλήρη
εγκατάσταση συστήματος συναγερμού, γύψινες διακοσμητικές κατασκευές με κρυφούς
φωτισμούς LED. Πραγματοποιήθηκε αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης-θέρμανσης καθώς και εξ ολοκλήρου νέα
ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Επίσης διαθέτει
ΚΛΕΙΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ δική του στο
ισόγειο της οικοδομής. Ιδανικό ακίνητο τόσο
για επένδυση όσο και για ιδιοκατοίκηση σε
μια εξαιρετική τοποθεσία με πολλές ανέσεις
και ευκολίες. Τιμή: 155.000€ ***ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΕ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ KTITORS www.ktitors.gr

Όλα τα ακίνητά μας στο
www.mesitiki.gr
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ 25 τ.μ. επιπλωμένο, 160 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ30τ.μ. με ντουλάπα,140 €
ΡΟΛΟΙ 30τ.μ. ανακαινισμένο, επιπλωμένο, 220 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ30τ.μ. ανακαινισμένο, επιπλωμένο, 170 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 38 τ.μ. επιπλωμένο, καλό, 220 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 40τ.μ. ανακαινισμένο, επιπλωμένο, λουξ, 300 €
ΡΟΛΟΙ 45 τ.μ. ανακαινισμένο, επιπλωμένο, 250 €
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο, καλό, 260 €
ΚΕΝΤΡΟ 50 τ.μ. ανακαινισμένο,ατομ. λέβητας, 280 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 70τ.μ.  μονοκατοικία, 180 €
ΕΛΗΑ 70τ.μ. νεόδμητο, τζάκι, θέση στάθμευσης, 400 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 90τ.μ. επιπλωμένο, καλό, 300 €
ΕΛΗΑ 100 τ.μ. ατομ.λέβητας, ηλιακός, θέα, πολύ καλό,
370 €
ΚΕΝΤΡΟ 100 τ.μ. ανακαινισμένο, επιπλωμένο, 330 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 100 τ.μ. 12 ετών, θέα, λουξ, 450 €
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 120 τ.μ. επιπλωμένο, καλό, 310 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 35 τ.μ. 15 ετών, 33.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 75 τ.μ. 15ετίας, εξαιρετικό, λουξ, 65.000 €
ΕΛΗΑ 80 τ.μ.ανακαινισμένο, με αντλία θερμότητας,
85.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ καλό, με 2 αποθήκες, 72.000 €
ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ 90 τ.μ. καλό, ευκαιρία, 48.000 €
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 95 τ.μ. νεόδμητο, λουξ, 85.000 €
ΡΟΛΟΙ 100 τ.μ. καλό, 50.000 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100 τ.μ. ρετιρέ, ευκαιρία, με θέα,
28.000 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 105 τ.μ. νεόδμητο, εξαιρετικό, 105.000 €
ΕΛΗΑ 110 τ.μ. προσόψεως, καλό, 55.000 €
ΕΛΗΑ 120 τ.μ. 20ετίας, εξαιρετικό, 138.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 120 τ.μ. επενδυτικό, ανακαινισμένο, 66.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 120 τ.μ. τζάκι, parking, 127.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 130 τ.μ. τζάκι, parking,ανακαινισμένο, 147.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 135 τ.μ. 10ετίας υπερλούξ 110.000 €
ΣΤΑΥΡΟΣ 170 τ.μ. οροφοδιαμέρισμα, κεντρικό, 35.000 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Ν. ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 50 τ.μ. σε οικόπεδο 460 μέτρων,
16.000 €

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 70 τ.μ. σε οικόπεδο 324 μέτρων, 48.000 €
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 100 τ.μ. σε οικόπεδο 800 μέτρων, 35.000 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 110 τ.μ. σε οικόπεδο 240 μέτρων, γωνιακό,
62.000 €
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 135 τ.μ. σε οικόπεδο 550 μέτρων, 22.000 €
ΝΑΟΥΣΑ 150 τ.μ. σε οικόπεδο 280 μέτρων, εξαιρετική,
120.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 220 τ.μ. σε οικόπεδο 400 μέτρων, λουξ,
220.000 €
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΤΕΛ 25 τ.μ. καλό, 250 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 35 τ.μ. πάνω στην Αριστοτέλους, 150 €
ΚΤΕΛ 35 τ.μ. έτοιμο για καφέ – αρτοποιείο, 260 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 40 τ.μ. καλό, 380 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 τ.μ. καλό,450 €
ΚΤΕΛ 50 τ.μ., με πατάρι και υπόγειο, 270 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 60 τ.μ., καλό, 300 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 80 τ.μ. καλό, 670 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 80 τ.μ. με πατάρι, καλό, 200 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 90 τ.μ. ( κοντά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ) 550 €
ΕΛΙΑ 100 τ.μ. γωνιακό, καλό, 670 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 100 τ.μ. 14ετίας, καλό, 480 €
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ κτίριο 140 τ.μ. 570 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 170 τ.μ. με πατάρι, πολύ καλό, 800 €
ΚΑΤΩ ΒΕΡΜΙΟ 400 τ.μ. Ξενοδοχείο εξαιρετικό, 16.500 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 156 μέτρα, πολύ καλό, 29.000 €
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 400 μέτρα, καλό, 16.000 €
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 460 μέτρα, 38.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 475 μέτρα, περιφραγμένο, 16.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα, στο κέντρο του χωριού, 24.000 €
ΣΚΥΛΙΤΣΙ 500 μέτρα, καλό, 6.000 €

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ου. Τηλ.: 6972 012622.

« Π Α Ν Α Γ Ι Α » υ πά λ λ η λο ς

ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρος έ-

γραφείου για γραμματειακή

ΧΩΡΩΝ

μπειρος για καθημερινή ερ-

υποστήριξη. Γνώσεις μη-

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι , Μ η -

γασία   σε εστιατόριο. Τηλ.:

χανογράφησης ηλεκτρονι-

6972 012622.

κού υπολογιστή και λογι-

τροπόλεως 35, χώρος 90
τ.μ. περίπου, με 3 χώρους

Ζ Η Τ Ε Ι ΤΑ Ι Π Ω Λ Η Τ Η Σ

στικής είναι ευπρόσδεκτες.

και κουζινα, W.C., για ε-

ΠΩΛΗΤΡΙΑ από το κατά-

Αποστολή βιογραφικών στο

παγγελματική χρήση ή για

στημα TOUCH DENIM με

emai: lpanagia.epe@gmail.

διαμέρισμα, 3ος όρ. Τηλ.:

εμπειρία, γνώση αγγλικών

com.

6932 471705 & 23310

και H/Y, έως 40 ετών. Τηλ.:

21100.

6932627614.
ZHTOYNTAI οδηγοί αυ-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός-ηλεκτρονικός, με γνώσεις
υπολογιστών και αγγλικής

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

τοκινήτων με δίπλωμα Γ’

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπι-

ΕΡΓΑΣΙΑ

κατηγορίας. Πληροφορίες

κό για εργασία σε ερ-

στο τηλ. 6980136902.

γαστήριο επεξεργασίας

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο έμπειρο για το κυλικείο στο Νο-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το Ια-

σοκομείο Βέροιας. Ώρες ε-

τρικό Διαγνωστικό Κέντρο

κρεάτων. Απαραίτητη η
προϋπηρεσία. Τηλ. επικοινωνίας: 6942406052.

πικοινωνίας για ενημέρωση
6.00 μ.μ. έως 8.00 μ.μ. στο
τηλ. 6944577645.
Ζ Η Τ Ε Ι ΤΑ Ι γ υ ν α ί κα έ μπειρη για καθημερινή εργασία σε κουζίνα εστιατορί-

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: κρεβατοκάμαρα με κομοδίνα,
συρταριέρα, καθρέφτης,

Η ΤΟΥΟΤΑ ΓΕΩΡ-

φωτιστικά και στρώ-

ΓΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

μα. Παιδικό κρεβάτι

ζητά Μηχανικό αυτοκι-

με στρώμα, κομοδίνο,

νήτων για πλήρη απα-

ντουλάπα, αχρησιμο-

σχόληση. Τηλ.: 23310

ποίητα και τα δύο. Τηλ.:

62780 & 6978 770066.

6939 575993.

Από
την
TASTY FRUIT
O.E. εξαγωγική
εταιρία τυποποίησης φρούτων
και λαχανικών ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχν. Τροφίμων ή Γεωπόνος με
άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, όρεξη για δουλειά
από ηλικία 24-30 ετών, κατά κύριο λόγο άνδρας. Τηλ. επικοινωνίας 6945 105091.

Θέσεις εργασίας σε νέο κατάστημα
αλυσίδας καφέ στη Βέροια
Ζητούνται άτομα για εργασία από γνωστή αλυσίδα καφέ, που θα λειτουργήσει παράρτημά της στην Βέροια.
Προσφερόμενες θέσεις εργασίας:
- Υπεύθυνου καταστήματος
- Barista
- Delivery
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:
civeroiaraktivan@gmail.com
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυτοκινήτων – εργατοτεχνίτης
αυτοκινήτων με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία για συνεργείο
αυτοκινήτων στη Βέροια. Πληρ. Τηλ. 6977354180.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1.700 τμ.
με κτίσμα δυόροφο σε τιμή ευκαιρίας, περιοχή Κομνήνιο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οικοδομή και κατάστημα με υπόγειο σε οικόπεδο 280 τ.μ. περιοχή Παπάγου
στα μπετά 100 τ.μ. ο κάθε όροφος
ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιά κατοικία
στην παλιά πόλη (πίσω από Μητρόπολη 280 τ.μ. οικόπεδο οικοδομήσιμο σε τιμή ευκαιρίας
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμερίσματα Πιερίων καινούργια 90 τ.μ.
και 115 τ.μ. με 2Δ, Σ, ΝΑ και θέση στάθμευσης και με 3Δ Σ/ΝΑ με
κλειστό γκαράζ (ημιτελές) 85.000
ευρώ και 110.000 ευρώ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι ποτιστικό
11 στρέμματα στη Μελίκη (περιοχή

Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα κέντρο
2Δ, Σ, Κ, WC, 4ος όροφος 90 τ.μ.,
55.000 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωμένα διαμερίσματα κέντρο με 2 και Σ,
Κ 80 τ.μ. και 110 τ.μ. 280 ευρώ και
400 ευρώ και 200 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα
κέντρο 35 τ.μ., 40 τ.μ. από 120 ευρώ, 160 ευρώ, 180 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα
κέντρο, 1Δ, Σ, Κ, WC και με 2Δ,
Σ, Κ, WC από 180 ευρώ και 220
ευρώ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντρο Μητροπόλεως δύο διαμερίσματα 90, 100
τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 60.000
ευρώ και 70.000 ευρώ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία ταπητοκαθαρισμών: εργατοτεχνίτης, 1 άτομο για γραμματειακή υποστήριξη (γνώση Αγγλικής γλώσσας και υπολογιστή) και οδηγό με ερασιτεχνικό
και επαγγελματικό δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας. Πληρ. τηλ.:
6974 814606 & 6974 312313.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στον Τρίλοφο, περιοχή αμυγδαλιά
625 τ.μ. Περισσότερες πληροφορίες στο: 6981 088721.
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στη Βέροια για πλήρη α-

αναλαμβάνει τη φύλαξη

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο ως  βο-

πασχόληση. Ικανοποιητική

παιδιών σε προσιτές τιμές.

Π Ω ΛΟΥ Ν ΤΑ Ι β ρ ε φ ι κά

ριστής Dumper για μόνιμη

ηθός λογιστή για εμπορική

αμοιβή. ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός

Πληρ. Τηλ. 6983 098742.

εταιρείας Αγκαθία Ημαθί-

εργασία στη Βέροια. Τηλ.:

επιχείρηση με τριετή του-

ταξί για πλήρη απασχό-

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη

ας. Τηλέφωνο επικοινωνίας

23310 21904 κ. Κώστας.

λάχιστον προϋπηρεσία σε

ληση. Τηλέφωνα επικοι-

φροντίδα γερόντων για κά-

ZHTEITAI βοηθός λο-

ανάλογη θέση   καθώς και

νωνίας: 2331071553 &

ποιες ώρες ή και για 24ω-

Ζ Η Τ Ε Ι ΤΑ Ι α ν ε ι δ ί κ ε υ -

γιστή για εργασία σε λο-

άριστη γνώση αγγλικών

2331062900. Ώρες επικοι-

ρη βάση, καθαριότητα σπι-

τος εργάτης από εταιρία

γιστικό γραφείο. Απαραί-

σε επίπεδο επικοινωνίας

νωνίας: 9.00 με 18.00.

τιών, γραφείων και σκάλες.

πολύ κατάσταση, 400 ευ-

κρεάτων για μόνιμη εργα-

τητη, τριετής τουλάχιστον

και προαιρετικά    επικοι-

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με

Τηλ.: 6940 998054.

ρώ όλα μαζί. Τηλ.: 23310

σία. Πληρ. 2332042608 –

προϋπηρεσία. Τηλέφωνο:

νωνία σε μια τουλάχιστον

έδρα τη Βέροια, αναζητά

2332041875.

2331021106. Αποστολή βι-

γλώσσα ακόμα κατά προ-

χειριστή μηχανημάτων έρ-

ογραφικών στο ygronat@

τίμηση   ιταλικών ή γερ-

γου με ικανότητα οδήγη-

μανικών καθώς και πολύ

σης επαγγελματικού φορ-

καλές γνώσεις Microsoft

τηγού για να εργαστεί σε

Office

,Word

έργο ύδρευσης στη Θεσ-

,Outlook). ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΒΙ-

σαλονίκη. Τηλ. επικοινω-

ΟΓΡΑΦΙΚΏΝ   ΣΤΟ email:

νίας: 23310 23400, Κιν.:

olympialandike@gmail.

6977 443518.

γλώσσας, για πλήρη απα-

στής αντλίας μπετόν, 2)

σχόληση. Αντικείμενο: ια-

χειριστής Wagondrill, 3) χει-

τρικά μηχανήματα. Έδρα

:6985996674.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) χειρι-

Η βιομηχανία ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ ζητά προσωπικό (φύλακα) που θα απασχοληθεί στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, στο 5ο χλμ Αλεξάνδρειας – Κρύας Βρύσης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις
στην έδρα της επιχείρησης, στο 5ο χλμ Αλεξάνδρειας –
Κρύας Βρύσης. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από
φωτοτυπία ταυτότητας.
Επικοινωνία: τηλέφωνο: 2333 027 800
email: info@almifoods.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΣ για εργασία σε τυπογραφείο στην Πτολεμαϊδα, με εμπειρία στην εκτύπωση OFFSET και ευρύτερες γνώσεις-εμπειρία στις
γραφικές τέχνες. Μισθός ικανοποιητικός.
Βιογραφικά: apougaridis@gmail.com
Τηλ.Επικοινωνίας: 6983623212

hotmail.com.

(Excel

είδη της CICU: καροτσάκι (χειμωνιάτικο-καλοκαιρινό), καλαθούνα με βάση, τραπεζάκι φαγητού,
κάθισμα αυτοκινήτου και
2 ποδήλατα παιδικά σε

62621.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εφημερίδα «ΛΑΟΣ» νέος
με δίπλωμα μοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, με
ανάλογη εμπειρία, για τη διανομή της εφημερίδας (για μόνιμη απασχόληση).
Τηλ.: 6974 030005.

com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυτοκινήτων από επιχείρηση

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ «Ο ΖΥΓΟΣ «
Ενδιαφέρεται για την πρόσληψη των παρακάτω ειδικοτήτων για απασχόληση 8-9 μηνες
1) Χειριστές κλαρκ ή βοηθούς με πτυχίο
2) ‘Έναν (1) Γεωπόνο ή Τεχνολόγο Γεωπόνο
3) Εποχικούς εργάτες
Τηλ επικοινωνίας 2331051093, FAX 2331051094

Η εταιρία ΠΑΡΑΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ, αναζητεί άτομο
για τη θέση του τεχνικού συντήρησης ανεμογεννητριών σην ευρύτερη περιοχή.
Η εταιρία προσφέρει:
-Ανταγωνιστικές αποδοχές
-Συνεχή υποστήριξη, ανπαπτυξη και εκπαίδευση
-Ιδιωτική ασφάλιση
Αποστολή βιογραφικών στο: cp@paralos-tech.gr.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στα όρια Ακρολίμνης και Αρχαγγέλου 2
χωράφια κολλητά, 25 και 11 στρέμματα, περιφραγμένα,
παλμέττα βερύκοκα 6 ετών σε φούλ παραγωγή, άριστης
κατάστασης, 4 εξαιρετικές ποικιλίες, με μπεκάκια. Παρακαλώ μόνο σοβαρές προτάσεις. Κινητό: 6945769920.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλληλος γραφείου - βοηθός Λογιστή για Λογιστικό
Γραφείο στη Βέροια. Τηλ.:
6932 245383.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα τη Βέροια,
ζητά άνδρα ή γυναίκα από 30 έως 50 ετών για το
Τμήμα Πωλήσεων. Προσφέρει μισθό, πλήρη ασφάλιση, αυτοκίνητο και
κινητό. Πληροφορίες στο
6947 021868.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ:
α) Άνδρα ή γυναίκα για
βοηθό λογιστή που να
γνωρίζει το πρόγραμμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
β) Οδηγό με δίπλωμα
Γ΄ κατηγορίας
γ) Αποθηκάριο που
να έχει γνώσεις χειριστή
κλαρκ
Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς σ το
τηλ.: 6947 021868

www.mesitikoveria.gr
1) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 125

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

μ2   1ος όροφος   4ΔΣΚΧΛΚ

30.000€

WC ΑΠ διαμπερές 110.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

2) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 90

100 μ2 3ος όροφος κέντρο

μ2  3ος όροφος 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΠ

50.000€

θ. σταθ. ατ. λέβητας 82.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διώροφο κτί-

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

σμα εντός οικοπέδου 900 μ2

90 μ2 1ος όροφος 2ΔΣΚΤΛΚ

40.000€

48.000€ Καλλιθέα

10) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 287

4) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 68

μ2 με θέα 40.000€

μ2   2ος όροφος λούξ τζάκι

11) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 110

ατ, θερμ. αποθήκη θ. σταθμ.

μ2 κέντρο 75.000€

65.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα

5) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 85
μ2   4ος 2ΔΣΚΧΛΚ ατ. θερμ.
κέντρο 55.000€
6) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Μονοκατοικία
90 μ2  εντός οικοπέδου 800 μ2
σούπερ λούξ 80.000€
7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

118 μ2 κέντρο (νοικιασμένο)
140.000€
13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444 μ2 Γιοτζαλίκια
14) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 409
μ2 Γιοτζαλίκια

CMYK
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P Κι εμείς που τους είχαμε
σαν παράδειγμα τους Γερμαναράδες.
P Με διχτυωτό καλσόν εμφανίστηκε 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-Ανάσταση.
P Και:

P Κι άντε να κάνεις Πάσχα στο χωριό, με
την κυβέρνηση να έχει χάσει και τ’ αβγά και τα
πασχάλια…

P Αλλά κι εμείς ο λαός δεν πάμε πίσω. Από
τρικυμία εν κρανίω άλλο τίποτα.

P Δεν ξέρω αυτόν τον καιρό για το ΠαΣοΚ,
πάντως ο Γολγοθάς είναι εδώ.

φωση.

P Στις επιβαρυμένες περιοχές του ΕΟΔΥ,
φέτος τα αβγά θα είναι βαθιά κόκκινα.

P Στου κουφού την πόρτα, όσο θέλεις βρόντα. Θα είμαστε έξω.

P Αυτοί είναι ικανοί το πρωί να μας στείλουν
στο χωριό και το απόγευμα να μας απαγορεύσουν να γυρίσουμε.

P Κατά τα λοιπά. Πρώτο κρούσμα σε Γερμανό τουρίστα στην Κρήτη. Λαζογερμανός;

P Το λες και μια λύση στην αστικοποίηση

P

P

οδύνη.

Από την πολλή κόπωση, πάθαμε κώ-

Γερμανικές αποζημιώσεις plus ψυχική

του πληθυσμού ε;

Ήταν μια φορά σε ένα αεροπλάνο ένας Γερμανός, ένας Τούρκος και
ένας Έλληνας. Πετάει το αεροπλάνο
πάνω από τη Γερμανία και ο Γερμανός πετάει ένα γερμανικό πιστόλι και
λέει:
-Αυτό το πιστόλι είναι για την πατρίδα!
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 χειροβομβίδα!
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 ουρανό 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
H EΣΕΕ, η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας, 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 οικονομικό & 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 πιέσεις 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 αναφορικά με τις επιδόσεις των επιχειρήσεων, όπως άλλωστε είχε επισημανθεί
και στην Έκθεση του 2019. Αυτό σημαίνει πως οι επιπτώσεις της υγειονομικής 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 μερίδια 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 περιβάλλον 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 επιχειρήσεων 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%, υπερβαίνοντας 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 επιστρεπτέα και η αποζημίωση ειδικού σκοπού διογκώνουν την ανησυχία για την
επόμενη ημέρα, όταν θα αποσυρθεί η «τεχνική υποστήριξη» της οικονομίας.Η αβεβαιότητα επιτείνεται περαιτέρω αν αναλογιστεί κανείς τόσο το
χρόνο σταδιακής επιστροφής στην κανονικότητα (τo 53% των επιχειρήσεων υποστηρίζουν ότι θα απαιτηθούν τουλάχιστον δύο χρόνια) όσο και
το γεγονός ότι ο κλάδος απώλεσε 10,1 δισ. ευρώ (8,2% του κύκλου εργασιών) μέσα σε ένα μόλις χρόνο εξαιτίας της πανδημίας. Χαρακτηριστικά
αναφέρεται πως μόνο για τις επιχειρήσεις λιανικής που τέθηκαν σε αναστολή 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 βιωσιμότητας. 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 παρουσίασης 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 απειλεί τη βραχυπρόθεσμη βιωσιμότητα των εγχώριων επιχειρήσεων, οι οποίες 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 περίπτωση, το ζητούμενο παραμένει η επιβίωση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, η οποία μπορεί να αποτελέσει το κύτταρο ενός νέου παραγωγικού 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 επιστημονικών 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 Μητσόπουλος (ΣΕΒ).

