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Άμεση στήριξη
στον «βομβαρδισμένο»  

ημαθιώτικο κάμπο
Το πρωτοφανές καιρικό φαινόμενο που χτύπησε προ-

χθές βράδυ την Β. Ελλάδα, άφησε τα καταστροφικά του 
σημάδια και στην Ημαθία, αφού η επόμενη ημέρα εκτός 
από τις καταστροφές σε σπίτια, επιχειρήσεις και υπο-
δομές κατέστρεψε ολοκληρωτικά τις καλλιέργειες. Και 
δεν αναφερόμαστε μόνο στις παραγωγές που χάθηκαν, 
αλλά στις ανεπανόρθωτες ζημιές που υπέστησαν τα δέ-
ντρα και οι αγροτικές εγκαταστάσεις, που αφήνουν τους 
αγρότες χωρίς δουλειά. Εικόνες βιβλικής καταστροφής 
στα χωράφια της Ημαθίας, με ξεριζωμένα και σπασμένα 
δέντρα, την παραγωγή 100% χαμένη αφού την έριξαν οι  
σφοδροί άνεμοι, παλμέτες, αντιχαλαζικά, θερμοκήπια, 
αγροτικές αποθήκες σα να έπεσε βόμβα. Η καταστροφή 
συνετελέσθη. Δεν μιλούμε για ζημιά από χαλάζι ή μια 
δυνατή βροχόπτωση. Δεν μιλούμε για ΕΛΓΑ. Η πολιτεία 
θα πρέπει άμεσα να ανακουφίσει τους αγρότες και γενι-
κότερα τους πληγέντες από την τραγική κατάσταση που 
βρίσκονται. Θα πρέπει να κηρύξει επίσημα και την Ημα-
θία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως έγινε στην 
Χαλκιδική, για να ενεργοποιηθούν άμεσα οι διαδικασίες 
και οι μηχανισμοί οικονομικής αντιμετώπισης της ζημίας. 
Αλλιώς θα μιλούμε για έναν κάμπο που κάποτε είχε πα-
ραγωγές…
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Βερονίκης αιμορ.

Τα «Θυμητάρια» 
του Δημήτρη Βύζα

Την συγγραφι-
κή του προσπά-
θεια, όπως λέει ο 
ίδιος, έρχεται να 
συμπληρώσει η 
πρόσφατη έκδο-
ση του βιβλίου 
του Δημήτρη Βύζα 
«Θυμητάρια της 
Φυτιάς εύθυμα 
και σοβαρά», που 
το αφιερώνει στη 
μνήμη των γο-
νιών του Κώστα 
Βύζα και Χρυσού-
λας για τον αγώ-
να που έδωσαν 
στη ζωή τους.

Ο συγγραφέας 
στις σελίδες του 
παρουσιάζει πρό-
σωπα, πράγματα 
και καταστάσεις, 
ονόματα, παρα-
τσούκλια και ιστο-

ρίες του ορεινού χωριού της Βέροιας, της όμορφης Φυτιάς.
Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του Γ. Καλλιγά 

Super Course και εκτυπώθηκε από το Κέντρο Ξένων Γλωσ-
σών «Λέξις».

Μπορείτε να το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Βέροιας «ΕΠΙ-
ΚΑΙΡΟ» στην οδό Βενιζέλου.

«ΜΑΖΙ» λέγεται το ηλεκτρονικό «μάτι» του Μητσοτάκη
στα υπουργεία

Ένα νέο πληροφορια-
κό σύστημα το οποίο θα 
ελέγχει την πορεία του 
κυβερνητικού έργου και 
θα εγκατασταθεί σε κάθε 
υπουργείο προανήγγειλε 
ο πρωθυπουργός, Κυριά-
κος Μητσοτάκης κατά την 
συνεδρίαση του πρώτου 
υπουργικού συμβουλίου. 
Ο υπουργός Εσωτερικών, 
Γιώργος Γεραπετρίτης 
παρουσίασε το νέο μοντέ-
λο ηλεκτρονικής παρακο-
λούθησης στους υπουρ-
γούς. Το νέο πληροφορι-
ακό σύστημα που φέρει 
την ονομασία «ΜΑΖΙ» θα 
εγκατασταθεί σε όλα τα 
υπουργεία και ο πρωθυ-
πουργός θα μπορεί ένα πάσα στιγμή να συνδέεται και να παρακολουθεί το κυβερνητικό έργο. Σε κάθε υπουργείο θα 
υπάρχει ένας υπεύθυνος διαχειριστής του «ΜΑΖΙ» όπου θα «φορτώνει» την βάση δεδομένων με όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες. Πιο αναλυτικά, στο σύστημα θα υπάρχει όλο το κυβερνητικό πρόγραμμα και κάθε υπουργείο θα έχει 
την υποχρέωση να φορτώνει στη βάση δεδομένων τις ενέργειες του στο τομέα της δράσης του. Μάλιστα, θα υπάρχει 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την πορεία των έργων και αξιολόγηση προόδου για κάθε έργο. Ο κάθε υπουργός 
και υφυπουργός θα έχει πρόσβαση στο ΜΑΖΙ μόνο για τον δικό του τομέα και δεν θα μπορεί να δει την πορεία των 
έργων που δεν είναι στην αρμοδιότητα του. Σύμφωνα με πληροφορίες μάλιστα το συγκεκριμένο πληροφοριακό σύ-
στημα θα χρησιμοποιηθεί από τον πρωθυπουργό κι ως ένα εργαλείο για την «βαθμολόγηση» των υπουργών. Απ’ ότι 
φαίνεται περνάμε σε άλλη εποχή και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση γίνεται πράξη πρώτα από τον έλεγχο των ίδιων των 
υπουργών.

Οι εικόνες δεν χρειάζονται πολλά λόγια…
Έτσι κι αλλιώς μένεις άναυδος, από αυτό που συνέβη

το βράδυ της Τετάρτης…
Πόση δύναμη μπορεί να είχε ο αέρας και ξερίζωσε μεγάλο 

δέντρο και μάλιστα τσιμεντομένο; Πόση δύναμη έχει η φύση και 
εμείς την υποτιμάμε;

Έλαβανεπάξιατασυγχαρητήριαόλων…
Όσοι βρέθηκαν δίπλα στους 

πυροσβέστες της Βέροιας και της 
Αλεξάνδρειας, τις κρίσιμες ώρες 
της «μάχης» με τα ακραία καιρικά 
φαινόμενα, καταθέτουν τα εύσημα, 
για τη δουλειά τους, την ετοιμότη-
τα, τις αντοχές και την ευσυνειδη-
σία με την οποία επιχειρούν και 
ανταπεξέρχονται στις πιο δύσκο-
λες  συνθήκες, που καλούνται να 
υπηρετήσουν.

Ακούραστοι, όλη νύχτα «πά-
λευαν» με σπασμένα και πεσμένα 
δέντρα, με πλημμυρισμένα κτίρια 
και εγκλωβισμούς.

«Κόψαμε και απομακρύναμε 
πάνω από 100 δέντρα, τα περισ-
σότερα από τα οποία ήταν μεγάλα 

και ψηλά» μας είπε ο διοικητής κ. Νίκος Παλαμούτης. Το έργο τους εξήρε και ο αντιπεριφερειάρχης Κώστας Καλαϊτζίδης, 
που ήταν ενημερωμένος από νωρίς το πρωί (χθες) για την ολονύχτια δράση της Πυροσβεστικής.

Και η αλήθεια είναι, ότι η Υπηρεσία είναι πάντα έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε κλήση και αίτημα βοήθειας των πολι-
τών, άμεσα και αποτελεσματικά!



Σε κατάσταση «έκτακτης ανάγκης» 
η Ημαθία μετά τα ακραία και πρωτο-
φανή καιρικά φαινόμενα, τις πλημ-
μύρες, τα εκατοντάδες δέντρα που 
ξεριζώθηκαν ή έσπασαν και έπεσαν 
στους δρόμους, χωρίς ευτυχώς να 
θρηνήσουμε θύματα, τις διακοπές 
ρεύματος από τις βλάβες που προ-
κλήθηκαν στο δίκτυο, αλλά και τις με-
γάλες καταστροφές στην παραγωγή, 
στα θερμοκήπια, σε επιχειρήσεις  και  
στις καλλιέργειες όλου του Νομού. 

Από το βράδυ της Τετάρτης 10 Ι-
ουλίου, που ξέσπασε το «τρελό» 
μπουρίνι με έντονη βροχή, χαλάζι σε 
πολλές περιοχές και κυρίως πολύ δυ-
νατό αέρα, ο κρατικός μηχανισμός και 
η Αυτοδιοίκηση βρίσκεται επί ποδός, 
μέχρι και χθες το πρωί που το φως 
της ημέρας αποκάλυψε το μέγεθος 
της καταστροφής. Οι περιγραφές των 
κατοίκων στον κάμπο. παρομοιάζουν 
το φαινόμενο με σκηνές θρίλερ, με 
τα δέντρα να πέφτουν σαν να είναι 
χάρτινα,  σκεπές, κεραμίδια και λαμα-
ρίνες να εκτοξεύονται σε απόσταση 
πολλών μέτρων και πολλά από αυτά 
να πέφτουν στο δίκτυο της ΔΕΗ προκαλώντας σπινθήρες και διακοπές 
ρεύματος. Η κατάσταση στο ηλεκτρικό δίκτυο άρχισε να ομαλοποιείται 
από το μεσημέρι και ελάχιστες περιοχές (πχ Παλαιό Σκυλίτσι και μεμο-
νωμένα σπίτια) είχαν πρόβλημα ηλεκτροδότησης, ενώ πολλά φανάρια 
στους δρόμους, δεν λειτουργούσαν.

Στον ΕΛΓΑ και στον Αντιπεριφερειάρχη
Μετά την καταστροφική για την παραγωγή, θεομηνία, ο  Αγροτικός 

Σύλλογος Γεωργών  Βέροιας, επισκέφθηκε τον τοπικό ΕΛΓΑ με αποδει-
κτικά των καταστραμμένων καρπών και φωτογραφίες απο τα χωράφια 
και ενημερώθηκαν ότι από νωρίς το πρωί ο μηχανισμός του ΕΛΓΑ κινη-
τοποιήθηκε στις διάφορες περιοχές του νομού για επιτόπια καταγραφή.

Ακολούθως επισκέφθηκαν τον Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας κ. Καλαι-
τζίδη,  όπου παρουσία και των δύο πρόσφατα εκλεγέντων βουλευτών 
Τάσου Μπαρτζώκα και Λάζαρου Τσαβδαρίδη ζήτησαν να γίνουν ενέργει-
ες για άμεση εκτίμηση και αποζημίωση των πληγέντων παραγωγών και  
να κηρυχθεί η Ημαθία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 

Οι ζημίες, εξαπλώνονται τόσο στην παραγωγή όσο και στο φυτικό 
κεφάλαιο, καθώς επίσης και σε υποδομές, κτίρια, θερμοκήπια, ποιμνιο-
στάσια κλπ.  που κάνει επιτακτική την ανάγκη άμεσης στήριξής της και 
γρήγορης αποζημίωσης.

Καλούμε επίσης τον Υπουργό Γεωργίας να ενεργοποιήσει άμεσα 
όλους τους μηχανισμούς και τα εργαλεία που έχει στην διάθεσή τους 
ώστε να ανακουφιστούν οι παραγωγοί της Ημαθίας και να αποκατα-
σταθεί η φυτική ισοροπία για να συνεχισθεί ομαλά η καλλιέργεια για τα 
επόμενα χρόνια. 

ο  Αγροτικός Σύλλογος Γεωργών  Βέροιας δια του προέδρου του Αν. 
Χαλκίδη και του γ.γρ. Θ.Παπακωνσταντίνου, καλεί την Ε.Κ.Ε. «να απο-
δείξει πράγματι  το ενδιαφέρον της και να απορροφήσει την εναπομεί-
νασα παραγωγή σε ικανοποιητικές για τον παραγωγό τιμές ,  καθώς και 
να συμβάλλει έμπρακτα στην αποκατάσταση του φυτικού κεφαλαίου το 
οποίο  έχει καταστραφεί», ενώ καλεί επίσης και τους αγρότες να βρίσκο-
νται κοντά στον Αγροτικό Σύλλογο για κάθε πληροφόρηση και για κάθε 
μελλοντική διεκδίκηση που θα χρειαστεί.

Στον Δήμο Βέροιας
«Πολλά δέντρα πεσμένα, ευτυχώς χωρίς θύματα, ζημιές σε επιχει-

ρήσεις, σε σπίτια και σε στέγες, εκτίμησε ο δήμαρχος Βέροιας Κώστας 
Βοργιαζίδης σε δηλώσεις του στον ΑΚΟΥ 99.6 κάνοντας ωστόσο ιδιαί-
τερη αναφορά στην καταστροφή της φυτικής παραγωγής. «Πρέπει οι 
ιθύνοντες να σκύψουν σοβαρά πάνω από το πρόβλημα, διότι εάν μέχρι 
τώρα λέγαμε ότι τα ροδάκινα δεν έχουν καλή τιμή και κινδυνεύουν να 
μην βγάλουν το χειμώνα οι αγρότες τώρα πλέον λέμε για ολική κατα-
στροφή» επεσήμανε ο κ. Βοργιαζίδης.

Στην περιοχή της Βέροιας τα σοβαρότερα προβλήματα προκλήθη-
καν σε Λαζοχώρι, Ταγαροχώρι, Πατρίδα, αλλά και στην Κουμαριά. «Το 
πρώτο μέλημά μας είναι να κηρύξουμε το νόμό σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης για να αποζημιωθούν οι πληγέντες» πρόσθεσε.

Τέλος, ο κ. Βοργιαζίδης αναφέρθηκε και στο μεγάλο ζήτημα της 
κλιματικής αλλαγής που φέρνει ακραία καιρικά φαινόμενα, κυρίως τα 
τελευταία τρία χρόνια.

Στον Δήμο Αλεξάνδρειας 
Σύμφωνα με την ενημέρωση του Δημάρχου Αλεξάνδρειας Πανα-

γιώτη Γκυρίνη  η περιοχή χτυπήθηκε από έντονα καιρικά φαινόμενα 
(ανεμοθύελλα, χαλάζι, βροχόπτωση…..) τα οποία είχαν ως αποτέ-
λεσμα τη πτώση δέντρων, στύλων της ΔΕΗ, πινακίδων κ. α., με τα 
αποτελέσματά τους. Μετά το τέλος των έντονων καιρικών φαινομέ-
νων οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, κάτω από την επιστασία του 
Δημάρχου και του αρμοδίου Αντιδημάρχου, παρενέβησαν άμεσα 
προκειμένου να αποκατασταθούν οι ζημιές.

Χθες απεστάλη έγγραφο προς τη Διοίκηση του ΕΛΓΑ για ενημέρω-
ση και καταγραφή των ζημιών που προκάλεσε η έντονη ανεμοθύελλα, 
χαλαζόπτωση και βροχόπτωση στα όρια του Δήμου Αλεξάνδρειας, ο 
οποίος προχώρησε σε όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται ώστε να 
κηρυχθεί ο Δήμος Αλεξάνδρειας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ο Δήμαρχος, κλείνοντας τις δηλώσεις του, ευχαρίστησε την Πυρο-
σβεστική Υπηρεσία και το προσωπικό του δήμου, για την άμεση συν-
δρομή τους και διαβεβαιώνει τους κατοίκους ότι όλες οι υπηρεσίες θα 
βρίσκονται, όπως πάντα, στο πλευρό των δημοτών.

Άμεση η ανταπόκριση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
στην κοπή και απομάκρυνση 

εκατοντάδων δένδρων 
Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες του Ν.Ημαθίας 

(Π.Υ.Βέροιας, Π.Υ.Αλεξάνδρειας, Π.Υ.Νάουσας)  
από  τις 9.00 το βράδυ της Τετάρτης 10/07/2019 
και μετά από έντονη βροχόπτωση  και παρουσία 
ισχυρών ανέμων στον Ν.Ημαθίας, δέχθηκαν πά-
νω από 100 κλήσεις για παροχή βοηθείας.

Ειδικότερα δέχθηκαν:
·εβδομήντα πέντε (75) κλήσεις για κοπή δέ-

ντρων - απομάκρυνση από οδοστρώματα κλα-
διών-δέντρων · πέντε (5) κλήσεις για κοπή δέ-
ντρων και απομάκρυνση αυτών από στέγες σπι-
τιών · τέσσερις (4)  κλήσεις για κοπή δέντρων 
και απομάκρυνση αυτών από καταπλακωμένα 
οχήματα · κλήσεις για κοπή δέντρων και απομά-

κρυνση αυτών από κολώνες Δ.Ε.Η ·δύο (2) κλήσεις για άντληση υδά-
των ·τέσσερις (4) κλήσεις για απεγκλωβισμό ατόμων από ανελκυστήρες

Οι  Διοικητές των Υπηρεσιών συνεργάστηκαν με την πολιτική προ-
στασία των Δήμων και της Αντιπεριφέρειας της Π.Ε.Ημαθίας για την 
αντιμετώπιση των εν λόγω συμβάντων.

Όπως ενημερώνει ο  Διοικητής της Δ.Π.Υ.Ν. Ημαθίας, Αντιπύραρχος 
Νίκος.Παλαμούτης, για την αντιμετώπιση των εν λόγω παροχών βοηθεί-
ας  οι Πυροσβεστικές  Υπηρεσίες επενέβησαν άμεσα  με δεκαπέντε (15) 
πυροσβεστικά οχήματα  και 45 πυροσβέστες, ενώ βρίσκονται ανα πάσα 
στιγμή σε επιφυλακή.
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ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Α.Ε.

Ανακοίνωση για πρόσληψη 
εποχιακού προσωπικού

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ – ΑΛ.Μ.ΜΕ. Α.Ε. ανακοινώνει ότι δέχε-
ται αιτήσεις για πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για την περίοδο ροδακίνου, 
αχλαδιού και φρουτοσαλάτας 2019. Εργάτες/Εργάτριες, Χειριστές Κλάρκ/Βοηθοί 
Χειριστές Κλάρκ καθώς και παραλήπτες στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου στην 
Κουλούρα Βέροιας, κάθε Δευτέρα με Παρασκευή από 08:00 έως 15:00.

Απαραίτητα δικαιολογητικά σε φωτοτυπίες :
1. Αστυνομική ταυτότητα.
2. Πρόσφατο  εκκαθαριστικό της εφορίας ή της βεβαίωσης απόδοσης Α.Φ.Μ.)
3. Αριθ. Μητρώου Ασφαλισμένου (ΕΦΚΑ-πρώην ΙΚΑ)
4. Α.Μ.Κ.Α. 
5. Επικυρωμένο αντίγραφο Πιστοποιητικού Υγείας.
6. Βιβλιάριο καταθέσεων Τράπεζας.
ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ (πρώην) ΟΓΑ:
-Ασφαλιστική ενημερότητα όπου να αναφέρει ότι δεν οφείλετε ληξιπρόθε-

σμες εισφορές ή πιστοποιητικό οφειλής όπου να αναφέρει ότι έχετε υπαχθεί σε 
ρύθμιση και τηρείτε αυτήν. Επιπλέον να αναφέρει μέχρι πότε έχει ισχύ η βεβαίω-
ση ή η ρύθμιση.

-Αλλοδαπούς : Διαβατήριο-Άδεια Παραμονής-Άδεια Εργασίας.
-Χειριστές Κλάρκ: Άδεια χειριστή μηχανημάτων  έργου 
-Βοηθούς Χειριστές Κλάρκ: Βεβαίωση Αναγγελίας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 23310 97700, 97710, εσωτ. 133 ή 136

Να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
η Ημαθία από την πρωτοφανή, καταστροφική θεομηνία

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΖΗΜΙΑΣ
Από χαλαζόπτωση-

ανεμοθύελλα- βροχόπτωση
Την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019 σημειώθηκε χαλαζόπτωση, ανεμο-

θύελλα και έντονη βροχόπτωση που έπληξαν δενδρώδεις καλλιέρ-
γειες στο αγρόκτημα της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας. 

Οι αγρότες των οποίων οι καλλιέργειες επλήγησαν καλούνται να 
καταθέσουν δηλώσεις στο γραφείο 3 του Δήμου Βέροιας, στον κ. 
Σιδηρόπουλο Αθανάσιο, μέχρι την Πέμπτη 25 Ιουλίου 2019.  

Πέντε δέντρα 
για «μάρτυρες» 
να αφήσουν οι 

πληγέντες αγρότες 
σε κάθε χωράφι

Από τους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ Δήμου 
Βέροιας  παρακαλούνται οι αγρότες των 
οποίων  η παραγωγή ζημιώθηκε από το χα-
λάζι - ανεμοθύελλα - βροχή της  10/7/2019  
να φροντίσουν να αφήσουν «μάρτυρες» 
πέντε (5) αμάζευτα δέντρα στην σειρά στο 
κέντρο του χωραφιού σύμφωνα με τις οδη-
γίες του τοπικού υποκαταστήματος ΕΛΓΑ.

Περισσότερες πληροφορίες στο υποκα-
τάστημα του ΕΛΓΑ  2331077600 και στους 
κατά τόπους ανταποκριτές.

Θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις με το 
πρόγραμμα υποβολής δηλώσεων ζημιάς 
από Δευτέρα 15/7  έως Πέμπτη  25/7/2019.
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TOY STORY 4    (ΜΕΤΑΓΛ.)   
Προβολές:   Πέμπτη 11/7 – 

Παρασκευή 12/7 – Σάββατο 13/7 
στις 17.30 Κυριακή 14/7 – Δευ-
τέρα 15/7 – Τρίτη 16/7 – Τετάρτη 
17/7     στις 18.30

Σκηνοθεσία:ΤΖΟΣ ΚΟΥΛΕΪ 
Σενάριο:ΤΖΟΝ ΛΑΣΕΤΕΡ Ηθο-
ποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ 
ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑ-
ΝΤΟΣ, ΑΡΙΕΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ-
ΔΗ, ΦΟΙΒΟΣ ΡΙΜΕΝΑΣ, ΜΑΡΙΑ 
ΠΛΑΚΙΔΗ, ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΡΕΒΑΪΚΑΣ, ΛΟΡΕΝΤΖΟ 
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ, ΥΡΩ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΙ-
ΓΚΑ, ΑΛΚΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ

SPIDER-MAN: ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ     
Προβολές:  Πέμπτη 11/7 – Παρασκευή 12/7 – Σάβ-

βατο 13/7 στις 19.15 και 21.45
Κυριακή 14/7 – Δευτέρα 15/7 – Τρίτη 16/7 – Τετάρ-

τη 17/7    στις 21.00
Σε 3D ΜΟΝΟ Παρασκευή στις 21.45
Σκηνοθεσία: ΤΖΟΝ ΓΟΥΑΤΣ
Σενάριο: ΚΡΙΣ ΜακΚΕΝΑ & ΕΡΙΚ ΣΟΜΕΡΣ
Ηθοποιοί: ΣΑΜΙΟΥΕΛ ΤΖΑΚΣΟΝ, ΤΖΟΝ ΦΑΒΡΟ, 

ΚΟΜΠΙ ΣΜΑΛΝΤΕΡΣ, ΤΟΜ ΧΟΛΑΝΤ, MAΪΚΛ ΚΙΤΟΝ 
, ΤΖΕΪΚ ΤΖΙΛΕΝΧΑΛ, ΖΕΝΤΑΓΙΑ ΚΟΛΜΑΝ, ΜΑΡΙΖΑ 
ΤΟΜΕΪ

Θεέ μου τι σου Κάναμε; 2     (Θερινό σινεμά)
No1 κωμωδία σε όλους τους ΘΕΡΙΝΟΥΣ κινημα-

τογράφους 
Προβολές:   καθημερινά στις 21.00   
Σκηνοθεσία  Φιλίπ ντε Σοβερόν
Σενάριο  Φιλίπ ντε Σοβερόν, Γκι Λοράν
Ηθοποιοί Κριστιάν Κλαβιέ, Σαντάλ Λομπί, Αρί Α-

μπιτάν, Μεντί Σαντούν, Φρεντερίκ Τσάου, Νουμ Ντια-
βαρά, Φρεντερίκ Μπελ, Τζούλια Πιατόν, Εμιλί Καέν, 
Ελοντί Φοντάν, Πασκάλ Νζονζί, Σαλιμάτα Καματέ, 
Τατιάνα Ρόζο, Κλόντια Ταγκμπό.

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

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     11/7/19 - 17/7/19

ΚΕΠΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 
Θερινό σινεμά στο πάρκο με 10 ταινίες και ελεύθερη είσοδο

Ξεκίνησε χθες και συνεχίζεται το Θερινό σινεμά 
στο πάρκο Αγ. Αναργύρων  με 10 ταινίες  παραγω-
γής Ιταλίας , Ισπανίας , Αργεντινής , Κολομβίας , 
Κούβας, σε συνεργασία με το Ιταλικό Ινστιτούτο και 
την Ιταλική Πρεσβεία , το Ινστιτούτο Θερβάντες  και 
τις Πρεσβείες της Ισπανίας και της Αργεντινής

 Οι προβολές  στις 9.00 μ.μ. με  ελεύθερη είσο-
δο

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ταινίες:
 • Παρασκευή 12/7 
Ιταλία   Perfetti Sconosciuti Κομεντί 
Σκηνοθεσία  Πάολο Τζενοβέζε
 Ηθοποιοί: Βαλέριο Μαστραντρέα, Άλμπα Ρορ-

βάκερ, Τζιουζέπε Μπατιστόν, Άνα Φολιέτα
 • Σάββατο 13/7 
 Αργεντινή -  Ισπανία 9.00μ.μ 
La Historia Oficial (Η επίσημη ιστορία) (Αργε-

ντινή, 1985, 110’) του Luis Puenzo με τους Héctor 
Alterio, Norma Aleandro, Τσέλα Ruiz, Chunchuna 
Villafane, Hugo Arana, Patricio Contreras, 
Guillermo Battaglia, Rey Leal.

11.00 μ.μ.
Προϋποθέσεις για να θεωρείται κανείς φυσιολο-

γικός (Ισπανία, 2015, 94’)
 Κωμωδία της Λετίθια Ντολέρα, με τους Λετί-

θια Ντολέρα, Μανουέλ Μπούρκε, Ζόρντι Λιοντρά, 
Σίλβια Μουντ, Μίκι Εσπαρμπέ, Αλεχάντρα Χιμένεθ 
κ.α.

• Κυριακή 14/7 
Αργεντινή -  Ισπανία 9.00μ.μ
Αλμυρά όνειρα (Ισπανία, 2015. 71’). Ντοκυμα-

ντέρ του Αλφρέδο Ναβάρρο με τους Αλεχάντρο 
Μαρτίνεθ,  Ιρένε Λόπεθ, Χ.Σ. Κάνοβας, Μαριάνο 
Κακρούθ. 

Στα ισπανικά με ελληνικούς υ-
ποτίτλους.

Ακατάλληλη για κάτω των 7 ε-
τών.

10.30μ.μ.
Verdades Verdaderas. La vida 

de Estela. (Πραγματικές Αλήθειες. 
Η ζωή της Εστέλα) του Nicolás Gil 
Lavedra, με τους Susu Pecoraro, 
Alejandro Awada, Laura Novoa, 
Φερνάν Μοίρας, Inés Efron, 
Carlos Portaluppi, Guadalupe 
Docampo, Guido Botto Fiara, 
M a r t i n  S a l a z a r,  N i c h o l a s 
CONDITO, Elcida Villagra, Rita 
Cortese.

• Δευτέρα 15/7
Αργεντινή – Κούβα - Ισπανία
Che. Un hombre nuevo (Τσε, έ-

νας καινούριος άνθρωπος) (Αργε-
ντινή-Κούβα-Ισπανία, 2010, 124΄) 
του Τριστάν Μπάουερ.

• Τρίτη 16/7
Ισπανία
9.00μ.μ.Ένα πιστόλι σε κάθε 

χέρι (Ισπανία, 2012, 95΄) του Σέσκ 
Γκάιο, με τους Ρικάρντο Νταρίν, 
Λουίς Τοσάρ, Χαβιέρ Κάμαρα, Λε-
ονόρ Ουάτλιν, Εδουάρδο Νοριέ-
γα, Λεονάρντο Σμπαράλια, Καντέλα Πένια, Εντου-
άρντ Φερνάντεθ, Αλμπέρτο Σαν Χουάν, Καγιετάνα 
Γκιγιέν Κουέρβο, Ζόρντι Μολιά,  Κλάρα Σεγούρα. 
οκτώ σύγχρονων ανδρών. Στα ισπανικά με ελληνι-
κούς υποτίτλους.

Κατάλληλη για άνω των 7 ετών.

10.30μ.μ.
Pueblo Chico (Μικρό Χωριό) (Αργεντινή, 65´, 

έγχρωμο, 2003) του Φερνάν Ρούντνικ, με τους Λο-
ρένσο Κιντέρος, Ντιέγο Σταρόστα, Κάρλα Κρέσπο. 

• Τετάρτη 17/7
Ισπανία- Κολομβία
Στα πρόθυρα (Ισπανία-Κολομβία, 2015. 98’). 

Ντοκυμαντέρ του Έρμες Παραγιουέλο με τους Α-
ντόνιο Παραγιουέλο και Φελίσα Λου.  

Στα ισπανικά με ελληνικούς υποτίτλους. Κατάλ-
ληλη για όλους.

Παρουσιάστηκε η νέα ποιητική συλλογή 
του Βασίλη Πασχαλίδη

Παρουσιάστηκε 
το περασμένο Σάβ-
βατο, στο καφέ μπαρ 
«Bar–Raki», στη Νά-
ουσα, η νέα ποιητική 
συλλογή του Βασίλη 
Πασχαλίδη με τίτλο 
«Διαβόλου φάλτσα 
και οι δώδεκα Δον Κι-
χώτες». Περιλαμβάνει 
52 ποιήματα του Να-
ουσαίου ποιητή, που 
έφτασε στο τέταρτο 
βιβλίο του. 

 «Χέβι μέταλ» η 
ποίηση του Βασίλη 
Πασχαλίδη, με περιε-
χόμενο, ουσία και, κυρίως, ευαισθησία, χρωματίζει τις σκέψεις του και τον στρέφει σε ο,τιδήποτε δημιουργικό 
σαν αντιστάθμισμα στη μαυρίλα των συμβάντων τριγύρω μας και παγκόσμια! Ποιήματά του απήγγειλαν οι 
ποιητές  Μερκούριος Γιάντσης, Μαρία Κολτσάκη, Δημήτρης Ντίκας, ο φίλος του Δημοσθένης Γεωργιάδης κ.ά.

Ο Βασίλης Πασχαλίδης (αριστερά) με τον φίλο του Δημοσθένη Γεωργιάδη (δεξιά)



Το υποκατάστημα του ΕΛΓΑ στη Βέροια 
επισκέφθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης 11 
Ιουλίου ο βουλευτής Ημαθίας Τάσος Μπαρ-
τζώκας, προκειμένου να ενημερωθεί για 
την κατάσταση που επικρατεί μετά το κα-
ταστροφικό μπουρίνι της Τετάρτης και να 
εξεταστούν οι ενέργειες που πρέπει άμεσα 
να γίνουν από πλευράς του Οργανισμού. 

Μαζί με τον βουλευτή παραβρέθηκε στο 
υποκατάστημα του ΕΛΓΑ και αντιπροσω-
πεία από τον Αγροτικό Σύλλογο Γεωργών 
Βέροιας, οι οποίοι ενημέρωσαν για την ολο-
κληρωτική καταστροφή, τόσο τον βουλευτή, 
όσο και τους υπηρεσιακούς παράγοντες.

Αμέσως μετά, ο Τάσος Μπαρτζώκας και 
η αντιπροσωπεία των αγροτών επισκέφθη-
καν τον αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας Κώστα 
Καλαϊτζίδη, με τον οποίο συζήτησαν τις ε-
νέργειες που πρέπει να γίνουν από κοινού. 
Στην συνάντηση στο γραφείο του αντιπερι-
φερειάρχη παραβρέθηκε και ο βουλευτής 
Λάζαρος Τσαβδαρίδης. 

Από την πλευρά του ο κ. Καλαϊτζίδης ε-
πικοινώνησε άμεσα με υπηρεσιακούς παρά-
γοντες της Περιφέρειας και τους Δήμους και 
δρομολογήθηκε η διαδικασία για να κηρυχτεί 
η Ημαθία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 

Στη συνάντηση των βουλευτών με τον α-
ντιπεριφερειάρχη και τους αγρότες τονίστηκε 
ότι πρέπει να υπάρξει άμεση αντιμετώπιση 

του θέματος και αν χρειαστεί να κατέβει τις επόμενες 
μέρες αντιπροσωπεία στην Αθήνα για να συναντήσει τον 
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ κράτησαν ανοιχτή 
γραμμή επικοινωνίας για τον περαιτέρω συντονισμό των 
ενεργειών τους. 

Σε δήλωση του ο Τάσος Μπαρτζώκας αναφέρει:
«Η καταστροφή που υπέστη το σύνολο της Ημαθίας 

ήταν πρωτοφανής, ενώ οι ζημιές σε αγροκτήματα όλου 
του νομού ανυπολόγιστες. Από νωρίς το πρωί της Πέ-
μπτης βρέθηκα στο υποκατάστημα του ΕΛΓΑ στη Βέροια 
μαζί με αντιπροσωπεία Αγροτών προκειμένου να ενημε-
ρωθούμε περαιτέρω για κατάσταση, αλλά και να ζητή-
σουμε να γίνουν άμεσα οι απαιτούμενες ενέργειες για κα-
ταγραφή της κατάστασης αρχικά. Αντίστοιχη συνάντηση 
είχαμε και με τον αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας Κώστα Κα-
λαϊτζίδη. Το ζητούμενο είναι αρχικά η καταγραφή και από 
εκεί και πέρα μαζί με τους συναδέλφους βουλευτές, τον 
αντιπεριφερειάρχη και τους αγρότες θα κατέβουμε ακόμα 
και στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αν χρειαστεί, για 
να ζητήσουμε άμεση παρέμβαση της πολιτείας για την 
επούλωση των πληγών από τη θεομηνία. Δεν είναι μόνο 
ότι καταστράφηκε η αγροτική παραγωγή, καταστράφηκαν 
εγκαταστάσεις, θερμοκήπια, αποθήκες, ξεριζώθηκαν δέ-
ντρα. Για όλα αυτά, θα πρέπει να υπάρξει ειδική μέριμνα 
από την πολιτεία και αυτό θα επιδιώξουμε». 
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Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ «VENUS 
GROWERS» ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΤΟ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
1. Πρωτότυπο Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας και μια φωτοτυπία,
2. Α.Φ.Μ. (σε φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας  
   η της βεβαίωσης απόδοσης),
3. Αρ. Μητρώου ΙΚΑ (φωτοτυπία από ατομικό λογαριασμό),
4. Α.Μ.Κ.Α. (σε φωτοτυπία),
5. Επικυρωμένο αντίγραφο Πιστοποιητικού υγείας 
   εργαζομένων σε εργοστάσια υγειονομικού ενδιαφέροντος

6. Βιβλιάριο καταθέσεων Τράπεζας Πειραιώς σε φωτοτυπία (πρώτο το όνομα 
    του εργαζόμενου),
7. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (από λογαριασμό ΔΕΗ ή  τηλεφωνίας)

ΕΠΙΠΛΕΟΝ:
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ:
- Ασφαλιστική ενημερότητα ΟΓΑ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ:
- ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ άδειες παραμονής και εργασίας,
- ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ EKTOΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΕΙΟ Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

1. Χειριστές Κλαρκ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :
- Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου  δεύτερης ειδικότητας ή
- Άδεια βοηθού χειριστή μηχανημάτων έργου

2.Τεχνίτης ή Αρχιτεχνίτης ή Εργοδηγός Μηχανικός εγκαταστάσεων 2ης ειδικότητας
3. Αρχιτεχνίτης Μηχανικός εγκαταστάσεων 4ης ειδικότητας- Θερμαστής 
4. Τεχνίτης ή Αρχιτεχνίτης ή Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος Α΄ Ειδικότητας

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 23310 23311, 23310 70663 εσωτερικό 141 και 123. 

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

με το άρ θρο 1369 του Α στι κού 
Κώδικα ό τι:

Ο ΠΕΤΣΙΜΕΡΗΣ ΧΑΡΙΔΗ-
ΜΟΣ του Λάμπρου και της Μα-
ρίας, το γένος Μποζίνη, που 
γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέ-
ροια και η ΤΖΑΤΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 
του Ιωάννη και της Δήμητρας, 

το γένος Σατζάκη, που γεννήθηκε στην Έδεσσα 
Πέλλας και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να 
παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει 
στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου - Παναγίας 
Σουμελά στην Καστανιά Ημαθίας.

Άμεση αντίδραση του 
Απόστολου Βεσυρόπουλου 

για τις καταστροφές

Άμεση ήταν η αντίδραση του Υφυπουργού Οικονομικών και Βουλευτή Ημαθίας της Νέας 
Δημοκρατίας, κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου, απέναντι στο ζήτημα των μεγάλων καταστροφών 
στις καλλιέργειες από τη θεομηνία που έπληξε την Ημαθία.

Λίγες ώρες μετά την εκδήλωση των ακραίων καιρικών φαινομένων που προκάλεσαν μεγά-
λες καταστροφές στις αγροτικές καλλιέργειες, ο κ. Βεσυρόπουλος επισκέφθηκε στο Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης τον Υπουργό κ. Βορίδη, όπου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη, για το συ-
γκεκριμένο ζήτημα. Ο κ. Βεσυρόπουλος ζήτησε να επιταχυνθεί η διαδικασία καταγραφής ζημι-
ών και υποβολής δηλώσεων από τους παραγωγούς, για την καταβολή αποζημιώσεων, από τη 
στιγμή που όπως είπε, οι ζημιές αυτές καλύπτονται από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ. Ο Υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Βορίδης, ενημέρωσε τον κ. Βεσυρόπουλο ότι, θα δώσει άμεσα εντολή, 
να ξεκινήσουν από αύριο οι εκτιμήσεις των ζημιών, ώστε να αποζημιωθούν οι πληγέντες αγρό-
τες.  

Εκδρομή του Ομίλου Προστασίας Παιδιού
Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού διοργανώνει εκδρομή στην Άνδρο, με ημερήσια εκ-

δρομή και στη Μύκονο από 23-27 Σεπτεμβρίου.

 Πληροφορίες τηλέφωνο κα Καίτη Γαλλίκα 6978001783.

Στον ΕΛΓΑ ο Τάσος Μπαρτζώκας 
και αντιπροσωπεία αγροτών 

- Συνάντηση με τον αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας μετά τα 
καταστροφικά καιρικά φαινόμενα της Τετάρτης στην Ημαθία



Nαι, ήτο Iούλιος. και όχι μόνον η οδός των 
Φιλελλήνων, μα και η Nτάπια του Mεσολογγιού 
και ο Mαραθών και οι Φαλλοί της Δήλου επάλ-
λοντο σφύζοντες στο φως, όπως στου Mεξικού 
τας αυχμηράς εκτάσεις πάλλονται ευθυτενείς οι 
κάκτοι της ερήμου, στην μυστηριακή σιγή που 
περιβάλλει τας πυραμίδας των Aζτέκων. 

«Θεέ! O καύσων αυτός χρειάζεται για να υ-
πάρξη τέτοιο φως ! Tο φως αυτό χρειάζεται, μια 
μέρα για να γίνη μια δόξα κοινή, μια δόξα πα-
νανθρώπινη, η δόξα των Eλλήνων, που πρώτοι, 
θαρρώ, αυτοί, στον κόσμον εδώ κάτω, έκαμαν 
οίστρο της ζωής τον φόβο του θανάτου»

(Ανδρέας Εμπειρίκος, Εις την οδό των Φιλελ-
λήνων)

Ζεστός, φωτεινός, αληθινός, υπερρεαλιστικός 
ο Ιούλιος και η  Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας 
μαζί σας και αυτό καλοκαίρι, προσφέροντας την 
ανάσα της τέχνης και του πολιτισμού.

-Σάββατο, 13 Ιουλίου 2019. Βυζαντινό 
Μουσείο Βέροιας. 21:00. 

Εγκαίνια έκθεσης ζωγραφικής της Γλύκας 
Διονυσοπούλου. 

Μεταξύ Σημείου και Γραμμής
Η ελιμιώτισσα αρχαιολόγος και ζωγράφος ση-

μειώνει για το έργο της:
«… δημιουργώντας ιστούς τείνω να τυλίγω 

μεμονωμένες αναμνήσεις 
και να ρίχνω φως στις ανθρώπινες σχέσεις»
ChiharuShiota
Η ζωγραφική μου επικεντρώνεται στην έ-

ρευνα του σημείου και της γραμμής ως βασικά 
στοιχεία για την ερμηνεία της μορφής. Σημεία 
και γραμμές που πυκνώνουν και αραιώνουν 
πάνω στον καμβά συνιστούν τον δικό μου τρόπο 
θέασης και ανάγνωσης του κόσμου. Με βάση 
αυτόν τον τρόπο ανάγνωσης συγκροτώ ένα ει-
καστικό σύμπαν, το οποίο αποτελείται από πρό-
σωπα, που δομούνται από σημεία και γραμμές 

και τα οποία συ-
νιστούν μια εκλε-
κτική προσωπική 
μου μυθολογία με 
καθαρά προσω-
πικές αναφορές. 
Σε αυτό το οπτικό 
επίπεδο κυριαρ-
χούν γραμμές ευ-
κλείδειας γεωμε-
τρίας, καθώς και 
γραμμές της φρά-
κταλ γεωμετρίας 
γεμάτες διάρκεια 
και άπειρες δυνα-
τότητες σχημα-
τικής έκφρασης. 
Επομένως, πρό-
κειται για μια συν-
θετική ανάγνωση 
και αποτύπωση του κόσμου.

Η Γλύκα Διονυσοπούλου γεννήθηκε και ζει 
στην Κοζάνη. Σπούδασε αρχικά Αρχαιολογία 
και Ιστορία της Τέχνης στο Αριστοτέλειο Πανε-
πιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου και ολοκλήρωσε 
τις μεταπτυχιακές σπουδές της στην Ιστορία 
της Τέχνης. Στην συνέχεια σπούδασε Εικαστικές 
Τέχνες στη Σχολή Καλών Τεχνών Φλώρινας του 
ΠΔΜ. Από το 2017 είναι Υποψήφια Διδάκτωρ της 
Σχολής Καλών Τεχνών Φλώρινας. 

Έχει συμμετάσχει σε πάνω από 30 ομαδικές 
εκθέσεις και έχει συνεργαστεί με πολλές γκαλερί. 
Παράλληλα ασχολείται με την Performance και 
είναι μέλος των θεατρικών ομάδων Θεατροδρό-
μιο και Οχληροί Κοζάνης, αλλά και των εικαστι-
κών ομάδων ΦΛΩΡΟΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ και ΕΝ ΦΛΩ. 
Έχει συνεργαστεί, επίσης με το ΔΗΠΕΘΕ Κοζά-
νης, στην παρουσίαση λογοτεχνικών αναλογίων. 
Το 2016 συμμετείχε στην ταινία μικρού μήκους 

«Ο Λαθρεπιβάτης» του Εικαστι-
κού Θάνου Μπλιούμη. 

Έχει εικονογραφήσει τέσσερις 
ποιητικές συλλογές. Συνεργάζε-
ται με το Μουσείο Τεχνών Κοζά-

νης, όπου έχει αναλάβει την εικαστική επιμέλεια 
των εκθέσεων. Άρθρα και σχέδιά της βρίσκονται 
σε περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Από το 
2019 έχει αναλάβει την εικαστική επιμέλεια του 
περιοδικού «καρυοθράστις» από τις Εκδόσεις 
Ρώμη. 

1-12 Ιουλίου 2019. Αρχαία Μίεζα. 
Μαθητές του κόσμου στο Γυμνάσιο της Οι-

κουμένης
Για τρίτη χρονιά φέτος, η Εφορεία Αρχαιοτή-

των Ημαθίας, σε συνεργασία με τον οργανισμό 
American Foreign Academic Research φιλοξενεί 
τελειόφοιτους αμερικανούς μαθητές στην αρχαία 
Μίεζα, σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα γνωριμί-
ας με το βασίλειο των αρχαίων Μακεδόνων και 
τον ελληνικό πολιτισμό, στην πόλη που ο νεαρός 
Αλέξανδρος και οι βασιλικοί παίδες, με δάσκαλο 
τον Αριστοτέλη, μυήθηκαν στην οικουμενική σύλ-
ληψη του κόσμου.  

(Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας
Ρήγα Φεραίου 16 -18, Τ.Κ. 59132 Βέροια,  

τηλ.23310 29737, fax 23310 71725,  e-mail: 
efahma@culture.gr και στα social media
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται το Σάββατο 13 Ιου-

λίου 2019 στις 11.00 π.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας ο Κων/νος 
Θεοδ. Ορδουλίδης σε ηλικία 77 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρα-

σκευή 12 Ιουλίου 2019 στις 
10.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Α-
γίου Γεωργίου στους Γεωργια-
νούς Ημαθίας η Βαρβάρα Τασι-
ούλη σε ηλικία 79 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019 στις 6.30 μ.μ. από 

τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας ο Θεόδω-
ρος Γεωρ. Κίτσκος σε ηλικία 60 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 14 Ιου-

λίου 2019 στον Ιερό Ναό Μητρο-
πόλεως Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του πολυαγαπημένου μας 
συζύγου, πατέρα, παππού, αδελ-
φού και θείου

ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΝ.
ΠΑΛΠΑΝΑ 

και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να προ-
σέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς το 
Θεό.

Η σύζυγος,  
Τα παιδιά, Τα εγγόνια

Ο αδελφός, Τα ανήψια,  
Οι λοιποί συγγενείς 

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

Θεία Λειτουργία
 κάθε Κυριακή 

στο Ξηρολίβαδο
Ο Πολιτιστικός Όμιλος Ξηρολιβάδου ανακοινώνει στα 

μέλη του και τους κατοίκους του χωριού ότι από την Κυ-
ριακή 7 Ιουλίου 2019 θα τελείται από τον ιερέα του χω-
ριού στον Ιερό Ναό του Προφήτη Ηλία στο Ξηρολίβαδο 
η κυριακάτικη Θεία Λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια της 
καλοκαιρινής περιόδου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η «Tasty Fruit» δέχε-

ται δηλώσεις για το έτος 
2019 σε παραγωγές ρο-
δάκινων, νεκταρινιών, 
βερικόκων, κερασιών και 

συμπύρηνων.
Για όσους παραγωγούς επιθυμούν και ενδιαφέ-

ρονται να συμβληθούν με Συμβολαϊακή γεωργία να 
επικοινωνήσουν μέχρι τις 15-04-2019 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:  
• 2331072700 
• 6945105091 Στέφανος Αποστολίδης

-Κεντρικό:  Τέρμα Ρωσοπροσφύγων (Β) Βέροια
-Υποκατάστημα 1: Επισκοπής Νάουσας
-Υποκατάστημα 2:  Μελίκης Ημαθίας

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΟΒΡΑ (ΑΓ. ΓΕΩΡ
ΓΙΟΥ)
«Ο ΖΥΓΟΣ»

Ο Α.Σ. «ΖΥΓΟΣ» με έδρα στον 
Άγιο Γεώργιο ζητάει μόνιμο υπάλληλο γραφείου με γνώ-
σεις Λογιστικής, απαραίτητο προσόν καλή γνώση αγγλι-
κής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό επίπεδο και για 
τις εποχιακές ανάγκες του προσωπικό διαλογητηρίου 
και 2 οδηγούς κλαρκ. 

Πληροφορίες στο τηλ. 23310 51093 και 
στο email: aszygos@gmail.com

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ



Ο Λάζαρος κοντά στον πληγέντα 
Ημαθιώτη παραγωγό:

Απόλυτη ανάγκη ταχύτατων εκτιμήσεων 
ζημιών και δίκαιης αποζημίωσης

Από την πρώτη στιγμή κοντά στον πλη-
γέντα Ημαθιώτη παραγωγό από τη θεομηνία 
της Τετάρτης, βρέθηκε ο Βουλευτής Ημαθίας 
κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης επισκεπτόμενος 
χθες Πέμπτη (11 Ιουλίου) το πρωί αρκετές 
πληγείσες περιοχές της Ημαθίας για να δει 
«ιδίοις όμμασι» το εύρος των τεράστιων ζημι-
ών τόσο στην παραγωγή όσο και στο φυτικό 
κεφάλαιο, στις αγροτικές εγκαταστάσεις και 
υποδομές.

Εν συνεχεία, ο κ. Τσαβδαρίδης συμμετείχε 
και στην έκτακτη σύσκεψη στο γραφείο του 
αντιπεριφερειάρχη Κώστα Καλαϊτζίδη με τη 
συμμετοχή αγροτικών φορέων της Ημαθίας 
προκειμένου να προχωρήσουν όλες οι απα-
ραίτητες ενέργειες αφενός για την αποτύπω-
ση του μεγέθους της ζημίας σε όλο το εύρος 
του Νομού και αφετέρου για την ταχύτατη 
ενημέρωση αλλά και πίεση στους αρμόδιους 
έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ταχύτατη αποζη-
μίωση των πληγέντων. 

Για τον λόγο αυτό, υπήρξε ταχύτατη ε-
πικοινωνία με το γραφείο του νέου Υπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μάκη Βορίδη, 
τον οποίον και ενημέρωσαν διεξοδικά για τις 
καταστροφές στην Ημαθία και ζήτησαν την 
ταχύτατη παρέμβασή του Υπουργείου προ-
κειμένου να ξεκινήσουν ταχύτατα οι εκτιμή-
σεις των ζημιών και να υπάρξει γρήγορη και 
δίκαιη αποζημίωση των πληγέντων παραγω-
γών στον Νομό Ημαθίας που ήδη κηρύχθηκε 
σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 

Όπως σημείωσε ο κ. 
Τσαβδαρίδης, «η ανά-
γκη γρήγορης εκτίμησης 
των καταστροφών είναι 
επιτακτική, δεδομένου 
ότι ο ΕΛΓΑ δεν έχει καν 
ολοκληρώσει ακόμη την 
καταγραφή των χαλαζο-
πτώσεων της προηγού-
μενης περιόδου».

Υπογράμμισε δε τη 
βεβαιότητά του ότι «η 
νέα ηγεσία του Υπουρ-
γείου θα κινηθεί άμεσα 
με γνώμονα την προ-
στασία του αγροτικού 
εισοδήματος».
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Τεράστιες κατα-
στροφές προκάλεσε 
το βράδυ της Τετάρ-
της η θεομηνία που 
έπληξε όλο το νομό 
Ημαθίας, όπου το 
χαλάζι και η ανεμο-
θύελλα κατέστρεψαν 
τις παραγωγές στον 
κάμπο της Νάουσας 
και στις περιοχές 
της Βέροιας και της 
Αλεξάνδρειας.

 Για το μέγεθος 
των ζημιών ενημε-
ρώθηκε το πρωί της 
Πέμπτης η βουλευ-
τής Φρόσω Καρα-
σαρλίδου με σειρά 
επαφών που είχε 
τόσο με την προ-
ϊσταμένη του Τοπι-
κού ΕΛΓΑ κα Μαρία 
Παππά, όσο και με 
αγρότες και προ-
έδρους συνεταιρι-
σμών του νομού 
μας.

Η  κα  Παππά 
ενημέρωσε ότι κλι-
μάκιο του ΕΛΓΑ βρί-
σκεται ήδη στα χω-
ράφια για να απο-
τυπώσει το μέγεθος 
της ζημιάς και από 
αύριο Παρασκευή 
θα γίνουν αναγγελίες, ωστόσο επεσήμανε 
ότι οι γεωπόνοι του ΕΛΓΑ δεν επαρκούν και 
χρειάζονται περισσότεροι λόγω των συνεχό-
μενων ζημιών, παρόλο που η υπηρεσία έχει 
στελεχωθεί με επιπλέον 70 εποχικούς γεω-
πόνους αρχικά και 13 μετά την ενεργοποίηση 
του άρθρου 20 του ΕΛΓΑ από την Κυβέρνηση 
του ΣΥΡΙΖΑ.

 Η βουλευτής επισκέφτηκε τον κάμπο της 
Ημαθίας και συγκεκριμένα τις περιοχές Επι-
σκοπής Νάουσας, Αγγελοχωρίου, Νησίου, 
Νησελίου και Μακροχωρίου, ώστε να έχει η 

ίδια προσωπικά μια εικόνα για  το μέγεθος 
της καταστροφής. «Είναι επιτακτική ανάγκη 
να ενισχυθεί ο τοπικός ΕΛΓΑ με περισσό-
τερους γεωπόνους ώστε να μπορέσουν να 
εκτιμήσουν έγκαιρα τις ζημιές» δήλωσε η κα 
Καρασαρλίδου, ενώ για την σύσκεψη που 
πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης στο 
γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας και 
για το αίτημα να κηρυχθεί ο νομός σε κατά-
σταση εκτάκτου ανάγκης, δηλώνει ότι θα το 
υποστηρίξει και η ίδια από τη μεριά της.

Επαφές της Φρόσως Καρασαρλίδου 
με ΕΛΓΑ και αγρότες για τις 

καταστροφές από τη θεομηνία 
-  Άμεση στελέχωση του τοπικού 

ΕΛΓΑ με επιπλέον γεωπόνους
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Προτάσεις Ειδικοτήτων 
στο ΙΕΚ Βέροιας

-Δημοσκόπηση για την επιλογή
 νέων ειδικοτήτων 2019-2020

Κάθε καλοκαίρι τα Δ.ΙΕΚ της επικράτειας οφείλουν να επιλέξουν τις ειδικότητες που θα λειτουργή-
σουν το αμέσως επόμενο φθινόπωρο. 

Οι σπουδές στα Δημόσια ΙΕΚ είναι ΔΩΡΕΑΝ, διαρκούν 2 έτη και ακολουθούνται από 1 εξάμηνο 
πρακτικής άσκησης (το οποίο μπορεί να γίνεται και ταυτόχρονα με το 2ο έτος). Το ωράριο των μαθη-
μάτων είναι 15:00μμ – 18:55μμ. Με την αποφοίτηση ο καταρτιζόμενος αποκτά δίπλωμα επιπέδου 5, 
που συνεπάγεται πληθώρα επαγγελματικών δικαιωμάτων. Το Δ.ΙΕΚ καλεί το κοινό να δηλώσουν την 
ειδικότητα που θα προτιμούσατε να παρακολουθήσετε το φθινόπωρο του 2019, συμβάλλοντας έτσι 
στη διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών του ΙΕΚ Βέροιας.

Επιλέξτε την Ειδικότητα που θα θέλατε να παρακολουθήσετε στο ΙΕΚ Βέροιας για το εξάμηνο 
2019Β (που ξεκινά τον Οκτώβριο του 2019)

Λάβετε μέρος στην Δημοσκόπηση: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd98pLR-
chKFCYkLh4K5Fyd4pHrebkIhbFG-KFV_Qts5wAn1Q/viewform?vc=0&c=0&w=1

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23310-71743
Ιστολόγιο: https://iekverias.blogspot.com
email επικοινωνίας: grammateia@iek-veroias.ima.sch.gr
Ώρες λειτουργίας (Ιούλιος-Αύγουστος): 9.30π.μ. - 15.30 μ.μ.
Ώρες λειτουργίας (Σεπτέμβριος-Ιούνιος): 13.00μ.μ. - 20.00 μ.μ.

Το Σάββατο 13 Ιουλίου
Τα Χάλκινα της Φλώρινας με το 

συγκρότημα των αδελφών Βαλκάνη, 
στην πλατεία Ξηρολιβάδου 

Ο Δήμος Βέροιας  και η 
Κ.Ε.Π.Α. , διοργανώνουν  
συναυλία με ελεύθερη εί-
σοδο και φιλοξενούν ένα 
από τα σπουδαιότερα πα-
ραδοσιακά σχήματα της 
Ελλάδας ,  τα Χάλκινα της 
Φλώρινας με το συγκρότη-
μα των αδελφών Βαλκάνη. 
Η συναυλία θα πραγματο-
ποιηθεί στις 9.00μ.μ στην 
πλατεία του Ξηρολιβάδου, 
το Σάββατο 13 Ιουλίου , με 
ελεύθερη είσοδο και με την 
υποστήριξη του Πολιτιστι-
κού Συλλόγου Ξηρολιβά-
δου.

Τα χάλκινα πνευστά έ-
φτασαν τους Βαλκανικές 
χώρες τον περασμένο αιώ-
να από τους στρατιωτικές 
μπάντες τους εποχής. Δεν 
άργησαν να περάσουν από τα στρατόπεδα στα αστικά κέντρα και αργότερα στην ύπαιθρο, δημιουρ-
γώντας ένα από τα πιο ενδιαφέροντα φαινόμενα στην παραδοσιακή μουσική των Βαλκανίων. Στην 
Ελλάδα τα σχήματα χάλκινων πνευστών είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους Μουσικής παράδο-
σης τους Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Η μπάντα τους Φλώρινας των Αδερφών Βαλκάνη είναι 
εδώ και πάνω από 30 χρόνια τους από τους κυριότερους εκπροσώπους αυτού του σημαντικού τμή-
ματος τους Ελληνικής μουσικής παράδοσης. 

Το συγκρότημα ιδρύθηκε το 1960 από τον Τάσο Βαλκάνη,ο οποίος καταγόταν από το Εμπόριο 
Πτολεμαίδας του Ν.Κοζάνης, διευθυντή τότε τους Φιλαρμονικής του Δήμου Φλώρινας και μουσικό 
τους λαϊκής παράδοσης. Έχουν συνεργαστεί κατά καιρούς με τους Χειμερινούς Κολυμβητές, τον 
Φλώρο Φλωρίδη, τον Χρήστο Νικολόπουλο με τους οποίους έχουν κυκλοφορήσει CD.Πάνω απ’ όλα 
έχουν πραγματοποιήσει χιλιάδες εμφανίσεις πάντα με ορμητήριο την Φλώρινα, από τους πόλεις και 
τα χωριά τους Μακεδονίας μέχρι την Διαβαλκανική Συνάντηση τους Θεσσαλονίκης και Φεστιβάλ στη 
Γαλλία, Αγγλία, Γερμανία, Πορτογαλία και Αυστραλία. Ο ήχος του συγκροτήματος και οι χοροί που 
παίζονται είναι μοναδικοί στην Ελληνική παραδοσιακή μουσική και υπάρχουν κυρίως στη Δυτική 
πλευρά τους Μακεδονίας. Η Μπάντα των αδερφών Βαλκάνη έχει κυκλοφορήσει 2CD.

Η Μπάντα τους Φλώρινας αποτελείται από τους:
Βαλκάνης Λάζαρος:Κλαρίνο-Σαξόφωνο
Βαλκάνης Γεώργιος:Ακκορντεόν-Αρμόνιο
Βαλκάνης Λ. Αναστάσιος: Τρομπέτα
Βαλκάνης Γ. Αναστάσιος:Τρομπέτα
Σαμαράς Αθανάσιος:Τύμπανα-Κρουστά
Κόντης Βαγγέλης:Ακκορντεόν-Αρμόνιο

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με αφορμή τον 9Ο αγώνα Ορεινού Τρεξίματος Ξηρολιβάδου , που 
οργανώνει ο Σύλλογος Δρομέων Βέροιας και το ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας.

Απολογισμός του προγράμματος 
ERASMUS+ “INTERNET” 

του 5ου ΓΕΛ Βέροιας 

Τη Δευτέρα 26 Ιουνίου και με τη λήξη του διδακτικού έτους παρουσιάστηκε σε ανοιχτή εκδήλωση για 
γονείς και μαθητές το πρόγραμμα ERASMUS+ “Innovating New Teaching Techniques For Our Future 
Schools” του 5ου ΓΕΛ Βέροιας στη Βιβλιοθήκη του σχολείου. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν είκοσι μαθητές 
του σχολείου μας με τις οικογένειες τους και πέντε εκπαιδευτικοί που αποτελούν την παιδαγωγική ομάδα 
και έχει διάρκεια 2 διδακτικών ετών. Οι μαθήτριες Βαλαβάνη Άνια και Πορλίδα Νάσια ανέλαβαν να εξηγή-
σουν τη φιλοσοφία του προγράμματος και τις δράσεις που υλοποιήθηκαν μέχρι τώρα:

 Φιλοσοφία
• Το πρόγραμμα έχει ως θέμα τις καινοτόμες τεχνικές διδασκαλίας για τα σχολεία του μέλλοντος. 
• Οι σκοποί του είναι να αυξηθεί το κίνητρο των μαθητών για μάθηση - ιδιαίτερα αυτών που βρίσκονται 

σε μειονεκτική θέση -  να αναπτύξουν οι μαθητές δεξιότητες σχετικές με τη συνεργατικότητα, με τη χρήση 
του διαδικτύου και των εργαλείων του και να γίνει σύγκριση σχολικών μεθόδων και προγραμματισμού. 

• Κοινός στόχος όλων των συνεργατών είναι να κτιστούν υγιείς χαρακτήρες, αξίες δικαίου και σεβασμού, 
καθώς και να ενισχυθεί η αυτοεκτίμηση.

Δράσεις
1. Μετακίνηση στο Hamm της Γερμανίας από 2/12/2018 έως 8/12/2018 για το συντονισμό του προ-

γράμματος και εκπαιδευτικές δράσεις σχετικές με τη χρήση εργαλείων ICT στην εκπαίδευση και δημιουργία 
video με χρήση ipad σε σενάριο των ίδιων των παιδιών για το ρατσισμό, τη διαφορετικότητα και το bullying. 

2. Φιλοξενία 15 καθηγητών και 24 μαθητών στη Βέροια από τα πέντε συνεργαζόμενα σχολεία από τις 
11/03/2019 έως τις 17/03/2019. Οι ξένοι μαθητές διέμειναν σε οικογένειες μαθητών του σχολείου μας. Η φι-
λοξενία περιλάμβανε επισκέψεις σε σημαντικά τοπόσημα της Ελλάδας, όπως τα Μετέωρα, τους Βασιλικούς 
Τάφους της Βεργίνας, το Λευκό Πύργο της Θεσσαλονίκης και τα σημαντικότερα μνημεία της Βέροιας. Οι 
εκπαιδευτικές δράσεις περιλάμβαναν παρουσιάσεις μαθητών για διάφορες όψεις χρήσης του Διαδικτύου. Η 
ελληνική ομάδα μίλησε για την ταύτιση ανθρώπινων δικαιωμάτων και δικαιωμάτων Διαδικτύου. Την Τετάρτη 
13/3/2019 πραγματοποιήθηκε στη σχολική βιβλιοθήκη του 5ου ΓΕ.Λ. online βιωματικό εργαστήριο από τον 
κ. Άρη Λούβρη, συνεργάτη του European Schoolnet, που αποτέλεσε ένα σημαντικό μάθημα για τα παιδιά, 
όπου συζητήθηκαν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις στο Διαδίκτυο.

3. Μετακίνηση στο Inowrocław της Πολωνίας από τις 5/5/2019 έως τις 11/05/2019. Πραγματοποιήθηκαν 
μαθήματα με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών από τους καθηγητές των ξένων χωρών σε μαθητές του Πολω-
νικού σχολείου. Η δική μας αποστολή έκανε μάθημα για την Ελλάδα και τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό με 
έμφαση στη φιλοσοφία. Κατασκευάστηκαν διαδρομές για robot από τους μαθητές και πραγματοποιήθηκαν 

επισκέψεις σε σημαντικές μεσαιωνικές 
πόλεις. Μεγάλη εντύπωση προκάλεσε 
το Experiment Center της Gdynia, όπου 
οι μαθητές έμαθαν παίζοντας και ανακα-
λύπτοντας τη φύση.

4. Το επόμενο σχολικό έτος θα πραγ-
ματοποιηθούν επισκέψεις στην Τουρκία, 
στην Ισπανία και στη Ρουμανία.

Στη συνέχεια μαθητές, γονείς και εκ-
παιδευτικοί μίλησαν για τις εμπειρίες 
που αποκόμισαν από το πρόγραμμα και 
τα οφέλη σε προσωπικό επίπεδο. 

Η παιδαγωγική ομάδα του 
«INTERNET»
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Έγινε την Τετάρτη το απόγευ-
μα  το καθιερωμένο  μητιγκ 
στίβου του Αργους Ορεστικου. 

Στους αγώνες έλαβαν μέρος και τρεις 
βεροιωτες αθλητές στα πλαίσια της 
προετοιμασίας τους  για το παν/νιο 
πρωτάθλημα που θα γίνει στην Πάτρα 

το τελευταίο Σαββατοκυριακο του Ιου-
λίου.

Τααποτελέσματα
100 εμπ γυναικων 3η Κωστογλιδου Ανδρομαχη  

14’’68
110 εμπ ανρδων 5ος Χατζοπουλος Θανασης  

15’’47
400 μ ανδρων 2ος Κουτσουκης Κων/νος 49’’61

Δύο μετάλλια ο στίβος της Βέροιας
στο «Γκραν Πρι» του Άργους 

Ορεστικού ΤΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

Ένας 
κύκλος 
έκλει-

σε, ένας άλλος 
προφανώς 
ανοίγει. Μετά 
από πορεία 
ετών ιδιαίτερα 
τα τελευταία 7 
με άνοδο και 
καθιέρωση 
στην Γ εθνική 
για 4 χρόνια, και περίπου 45 νίκες 
συνολικά, δυστυχώς ο ΕΥΑΘΛΟΣ 
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ αδυνατεί να συμ-
μετέχει στην Γ εθνική κατηγορία. Οι 
λόγοι πολλοί που θα εκτιμηθούν ανα-
λυτικά αργότερα. 

Ενδεικτικά η απαξίωση του αθλήματος από την 
ομοσπονδία και η μετακυληση των οικονομικών 
υποχρεώσεων στυγνά και μόνο στις ομάδες με 
δυσβάσταχτα βάρη ( ενδεικτικά ένας αγώνας στην 
έδρα του σωματείου κοστίζει περίπου 350€ έξοδα 
διαιτητών, γραμματείας κλπ) , ένας όμιλος με τε-
ράστιες μετακινήσεις (Λευκάδα, Κέρκυρα, Αγρίνιο 
κλπ) όταν ο άλλος όμιλος της Θεσσαλονίκης έχει 
περίπου 9 μετακινήσεις εντός της συμπρωτεύου-
σας. Ακόμη η οικονομική πίεση σε έναν νομό που 

είναι σίγουρα ουραγός είχε και αυτό τις συνέπειες 
του. Το ταξίδι όμως συνεχίζεται γιατί τον ΕΥΑΘΛΟ 
τον αγάπησε σχεδόν ολη η αθλητική κοινωνία της 
περιοχής και του Νομού γενικότερα και όταν αυτό 
είναι δυνατό το μέλλον είναι ευοίωνο.

Ένα τεράστιο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ σε όσους αγωνί-
στηκαν, καθοδήγησαν, συμμετείχαν, πάλεψαν, 
πόνεσαν, δάκρυσαν, χάρηκαν , απόλαυσαν τον 
ΕΥΑΘΛΟ μας .

Ειςτοεπανιδείν.
ΓΙΑΤΟΔ.Σ.

ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ

- Σύμφωνα με την προκήρυξη της ΕΟΚ η ο-
μάδα που θα αντικαταστήσει την ομάδα του Πο-
λυκάστρου θα είνια οι Αετοί Βέροιας που μετά το 
μπαράζ  πήραν την β’ θέση στο πρωτάθλημα της 
Α’ ΕΚΑΣΚΕΜ και μέχρι τις 15/7 θα δηλώσουν την 
συμμετοχή τους στην Γ’ Εθνική 

ΑποχωρείοΕυαθλοςΠολυκάστρου
αποτηνΓ’Εθνική.Ανεβαίνουν

οιΑετοίΒέροιας

Προπονήσεις-γνωριμίαμεαθλήματα
στοΣέλι

Στα πλαίσια του προγράμματος του Πολιτιστι-
κού Τουριστικού Ομίλου Σελίου για εκδηλώσεις 
και δραστηριότητες στο Σέλι κατά τους μήνες 
Ιούλιο και Αύγουστο 2019 και σε συνεργασία 
με το Δήμο Βέροιας και τον Πρόεδρο της ΚΑΠΑ 
Βέροιας, κ. Στέργιο Διαμάντη, θα πραγματοποι-
ούνται από προπονητές αθλητικών συλλόγων του 
Δήμου προπονήσεις-γνωριμία με τα αθλήματα, 
κάθε Τετάρτη απόγευμα από τις 17 Ιουλίου 2019 
και μέχρι τις 14 Αυγούστου 2019. Το ακριβές πρό-
γραμμα θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.

Ανανέωσε
οΡίζοςΚαντάρκος
στονΦίλιππο
Βέροιας

Η ΔΕ του τμήματος καλαθοσφαίρισης του ΑΠΣ Φί-
λιππος Βέροιαςμε χαρά ανακοινώνει την ανανέωση της 
συνεργασίας της με τον Ρίζο Καντάρκο για την αγωνι-
στική σαιζόν 2019-20. Ο πολύπειρος Σερραίος Power 
Forward/Center (2.04, 36) θα ενισχύσει την προσπάθεια 
της ομάδας μας για 3η συνεχόμενη χρονιά, αποτελώντας 
τον ακρογωνιαίο λίθο της front line.

Του ευχόμαστε ολόψυχα υγεία και πολλές επιτυχίες.
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Μεγάλη επιτυχία 
για το ημαθιώ-
τικο γυκαικείο 

ποδόσφαιρο η μετα-
γραφή της Αναστασίας 
Σπυριδωνίδου στην 
ισπανική Ρεάλ Σαρα-
γόσα, σε ένα από τα 
πιο δυνατά πρωταθλή-
ματα της Ευρώπης. Η 
22χρονη διεθνής ποδο-
σφαιρίστρια του ΠΑΟΚ, 
μαζί με τον προπονητή 
Μάριο Κατικαρίδη, 
που είχε αναλάβει τους 
τελευταίους μήνες την 
προπονητική ενίσχυσή 
της, ήταν χθες το μεση-
μέρι φιλοξενούμενοι 
στο στούντιο του ΑΚΟΥ 
99.6 και την εκπομπή 
ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ. 
Ιδιαίτερα σεμνή παρά 
την μεγάλη της επιτυ-
χία κρατά χαμηλά την 
μπάλα με λίγα λόγια και 
πολύ δουλειά. Μίλησαν 
για το πώς ήρθε η μετα-
γραφή, την επιρροή του 
πατέρα της και τις προ-
οπτικές που ανοίγονται 
στην Ισπανία.

Πώς αξιολογείται η μετα-
γραφή της Αναστασίας σε μια 
ισπανική ομάδα;

Μαρ.Κατ. Είναι τεράστια ε-
πιτυχία. Η μεταγραφή ενός Έλ-
ληνα παίκτη στην Ισπανία, είναι 
δύσκολο και να το φανταστούμε 
με τις συνθήκες και τα δεδομένα 
που δουλεύουμε στην Ελλάδα. 

Το γυναικείο ποδόσφαιρο τα 
τελευταία χρόνια κάνει βήματα 
προόδου, υπάρχουν ομάδες ό-
πως ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και τα Τρί-
καλα που κάνουν καλή δουλειά 
και φαίνεται και αγωνιστικά. 

Ποια είναι η προπονητική 
σχέση με την Αναστασία και 
ποια τα συμπεράσματά σας;

Μαρ.Κατ. Εδώ και 4 μήνες, 
μετά από πρόταση δική της και 
του πατέρα της, γνωρίζοντας 
την εξειδικευμένη δουλειά που 
κάνω πάνω στην βελτίωση της 
φυσικής κατάστασης, την ανέ-
λαβα τόσο σε αυτό το κομμάτι, 
όσο και στο κομμάτι της βελτί-
ωσης της ατομικής τακτικής της, 
μετά από ανάλυση του παιχνι-
διού της. Κάναμε επιστημονική 
δουλειά σε συνεργασία με τον 
εργοφυσιολόγο του ΠΑΟΚ Γιώρ-
γο Ζιώγα, βελτιώσαμε τις τιμές 
και επιδόσεις της Αναστασίας 
όχι απλώς θεωρητικά, αλλά 
καταφέραμε να τα βγάλει μέσα 
στο γήπεδο. Πρόκειται για μια 
παίκτρια πολύ δυνατή εγκεφα-
λικά, με φαντασία στο παιχνίδι 
της, που είναι και το μεγαλύτερο 
προσόν της.  Φάνηκε η διαφορά 
της με τις υπόλοιπες παίκτριες, 
κυρίως στην ταχύτητα και άρχι-
σαν να μιλούν γι’ αυτήν και έτσι 
ήρθε και το ενδιαφέρον από το 
εξωτερικό και ως αποτέλεσμα 
ήρθε αυτή η μεταγραφή.

Αναστασία διάλεξες ποδό-

σφαιρό ένα άθλημα όχι τόσο 
συνηθισμένο. Τι σε επηρέασε;

Αν. Σπυρ.Ο πατέρας μου, 
παλαίμαχος ποδοσφαιριστής 
της Βέροιας ήταν ο λόγος που 
επέλεξα το ποδόσφαιρο. Έτρε-
χα από πίσω του στις προπονή-
σεις και μάλιστα έκλαιγα αν δεν 
έπαιζα. Κατάλαβα γρήγορα ότι 
με τραβάει μόνο το ποδόσφαιρο 
και τίποτα άλλο. 

Πόσο έτοιμη είναι η Ανα-
στασία να αντιμετωπίσει την 
ισπανική πρόκληση;

Μαρ.Κατ.Πρόκειται για μια 
παίκτρια 100% επαγγελματία 
και στο μυαλό και στο σώμα. 
Έχει μάθει να δουλεύει σκλη-
ρά, είναι πολύ δεκτικό άτομο, 
τεράστιο προσόν που την έφτα-
σε σε αυτό το υψηλό επίπεδο. 
Προσωπικά την πιστεύω πολύ 
και την ευχαριστώ γιατί είχαμε 
μια εξαιρετική συνεργασία, αφο-
μοίωσε απόλυτα αυτά που της 
μετέδωσα.

Αναστασία έχεις πληροφο-
ρίες για την Ρεαλ Σατραγόσα 
και πότε ξεκινούν οι υποχρε-
ώσεις με τη νέα σου ομάδα;

 Αν. Σπυρ. Πρόκειται για 
μια ομάδα που πέρυσι έχασε 
στα play off  την άνοδο στην 
1η κατηγορία, αλλά φέτος ενι-
σχύθηκαν αισθητά για να την 
πετύχουν. Δουλεύουν σε πολύ 
υψηλό επαγγελματικό επίπεδο, 
γεγονός που συνειδητοποίησα 

και από το συμβόλαιο που υπέ-
γραψα για 1+2 χρόνια σε περί-
πτωση που πετύχουμε την άνο-
δο. Θα δουλέψω με ένα μεγάλο 
προπονητικό επιτελείο, ωστόσο 
θα διατηρήσω επαφή με τον κ. 
Κατικαρίδη, γιατί πιστεύω στην 
φιλοσοφία και το πρόγραμμά 
του που με έκαναν να θέλω 
να βελτιωθώ και να ανεβάσω 
επίπεδο. Η επιλογή μου στο 
πρόσωπο του Μάριου Κατικα-
ρίδη δικαιώθηκε πλήρως, γιατί 
η δουλειά που κάναμε φάνηκε 
αμέσως μέσα στο γήπεδο και 
έκανα τεράστια διαφορά. Στις 
30 Ιουλίου φθάνω στην Ισπανία 
και 1η Αυγούστου ξεκινούν οι 

προπονήσεις. 

Επόμενο όνειρο Μπαρτσε-
λόνα, Ρεάλ Μαδρίτης;

Αν. Σπυρ.Πρώτα να έχω 
την υγεία μου, να δουλεύω και 
όποια πρόταση έρθει με το κα-
λό να έρθει. Δεν ενθουσιάζομαι, 
ούτε κάθομαι και σκέφτομαι αν 
και πότε θα έρθουν άλλες προ-
τάσεις. 

Ποιες οι προσδοκίες της 
Ρεάλ Σαραγόσα από την Ανα-
στασία;

Μαρ.Κατ.Οι άνθρωποι της 
Ρεάλ Σαραγόσα έχουν πάρει και 
έχουν αναλύσει τα βίντεο της 
Αναστασίας, έχουν επισημάνει 

την ταχύτητα και την τεχνική της 
και γι’ αυτό επέλεξαν να της δώ-
σουν την φανέλα με το 10 και 
να της προσφέρουν ένα κλειστό 
συμβόλαιο. Είναι ένα εργατικό 
κορίτσι και το ποδοσφαιρικό 
μέλλον είναι στα πόδια της.

Ποια η αντίδραση της οι-
κογενείας σου και ειδικά του 
πατέρα σου;

Αν.Σπυρ.Είναι πολύ χαρού-
μενοι αν και έχουν ένα άγχος 
και αγωνία που θα φύγω τόσο 
μακριά. Ειδικά ο πατέρας μου 
είναι πολύ περήφανος για την 
επιτυχία και μου έχει πει ότι οι 
κόποι και οι θυσίες τόσων χρό-
νων δικαιώνονται.

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΣυνέντευξηστονΑΚΟΥ99.6τηςΑναστασίαςΣπυριδωνίδου
καιτουπροπονητήΜάριουΚατικαρίδη

Μεταγραφή για την παίκτρια από τον Αγ.Γεώργιο Ημαθίας στην Ρεάλ Σαραγόσα
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Ιούνιος 2019 
Το συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ κα-

τά το διά στη μα α πό 8-7-2019 μέχρι 14-7-
2019 θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη-
τής βλα βών: τηλ. 2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

Από το ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας ανακοινώνεται ότι το 
νέο πρόγραμμα δρομολογίων από Θεσσαλονίκη 
προς Βέροια διαμορφώθηκε ως εξής:

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα, 

Λουδίας, Αλεξάνδρεια, Βρυσάκι, Καμποχώρι, Καλο-
χώρι, Καβάσιλα, Σταυρός, Μακροχώρι

Προορισμός: Βέροια
 5:35,  6:45, 7:30, 8:15, 9:15, 10:45, 12:30 13:45, 

14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 18:45,  20:15,  21:30
ΤαχείεςΘεσσαλονίκη–Βέροια–Νάουσακα-

θημερινέςαπόΔευτέραμέχριΠαρασκευή
Πρόγραμμα δρομολογίων
6:15, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 

14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15, 20:45
Βέροια-Θεσσαλονίκηόλαταδρομολόγια
Αφετηρία:Βέροια
Ενδιάμεσοισταθμοίμη ταχείας:  Μακροχώρι, 

Σταυρός, Καβάσιλα, Καλοχώρι, Καμποχώρι, Βρυσά-
κι, Αλεξάνδρεια, Λουδίας, Χαλκηδώνα, Σίνδος

ΕνδιάμεσοιΣταθμοί ταχείας: Κουλούρα, Νησέ-
λι, Κλειδί, Διόδια Μαλγάρων

Προορισμός: Θεσσαλονίκη
ΑπόΔευτέραέωςΠαρασκευή
5:30, 6:20, 6:30 ΤΑΧΕΙΑ, 7:00 ΤΑΧΕΙΑ, 7:15, 

7:45 ΤΑΧΕΙΑ, 8:00, 8:45 ΤΑΧΕΙΑ, 9:00, 9:45 ΤΑ-
ΧΕΙΑ, 10:30, 10:45 ΤΑΧΕΙΑ, 11:45 ΤΑΧΕΙΑ, 12:00, 
12:45 ΤΑΧΕΙΑ, 13:00, 13:45 ΤΑΧΕΙΑ, 14:00, 14:45 
ΤΑΧΕΙΑ, 15:00, 15:45 ΤΑΧΕΙΑ, 16:00, 16:45 ΤΑ-
ΧΕΙΑ, 17:00, 17:45 ΤΑΧΕΙΑ, 18:15, 19:30 ΤΑΧΕΙΑ, 
19:45, 20:45, 21:30

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΣΑΒΒΑΤΟΥ
Βέροια–Θεσσαλονίκη6:45Δ, 7:45T, 8:00,8:45T

,9:30,9:45T,10:30,11:30, 11:45T,12:30,13:30,13:45T, 
1 4 : 3 0 , 1 4 : 4 5 T , 1 5 : 3 0 , 1 6 : 3 0 ,  1 7 : 3 0 , 
17:45T,18:30,19:30T,20:00, 21:30

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ–ΒΕΡΟΙΑ: 7:00,8:30, 9:15T,10:00,1
0:15T,11:00,11:15T, 12:00,13:00,13:15T,14:00,15:00 
1 5 : 1 5 T , 1 6 : 0 0 , 1 6 : 1 5 T , 1 7 : 0 0 , 1 8 : 0 0 
19:00,19:15T,20:15,20:45T, 21:30

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΥΡΙΑΚΩΝ
ΒΕΡΟΙΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 6:30, 8:00, 9:30,  10:30,  

11:30, 12:30,  13:30, 14:30, 15:30Τ,  16:30,17:30Τ, 
18:30,19:30Τ, 20:30, 21:30

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ–ΒΕΡΟΙΑ: 7:00, 8:00, 9:30, 11:00, 
12:00,13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00Τ, 18:00, 
19:00Τ,20:15,21:00Τ,  21:30

Για πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να 
απευθύνεται: Σχετικά με τα δρομολόγια Βέροιας - Θεσ-
σαλονίκης και αντίστροφα στο τηλέφωνο 23310-22342  

Σχετικά με τα τοπικά δρομολόγια στο τηλέφωνο 
23310-23334 Επίσης, για όλα τα δρομολόγια, όπως 
και άλλες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του υπερα-
στικού ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας www.ktelimathias.gr και 
www.ktel-imathias.gr

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 1050
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) σταθερό και κινητό 
 2331021111
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
Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Βέροιας (Μακροχώρι) 2331043.333
Β’Σ.Σ. τηλ. κέντρο  2331032.611
Στρατολογικό Γραφείο   2310894463,
  2310894562  
ΟΑΕΔ  2331026.888  
Οργ. Εργατικής Κατοικίας  2331073353
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας 2331024.598  
ΤΟΕΒ  2331024.669  
"Πρωτοβουλία για το παιδί" 2331072303
(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

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΔ/ΝΣΗΗΜΑΘΙΑΣ
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

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΤΜΗΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: . . . . . . . . . . . . 2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.643
Γραμματεία: . . . . . . . . . . 2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2331076650
 Ταυτότητες: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2331076659

ΤΜΗΜΑΑΣΦΑΛΕΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: . . . . . . . . . . . . 2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.653
Γραμματεία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών: . . . . . . . . . . . . . . 2331076.657

ΤΜΗΜΑΤΡΟΧΑΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Παρασκευή 12-7-2019

13:30-17:30 ΤΣΙΑΜΗ-
ΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑ ΜΗΤΡΟ-
ΠΟΛΕΩΣ 6 23310-22017

21:00-08:00 ΝΕ -
ΔΕΛΚΟΥ (ΟΥΤΑ) ΑΙ-
ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΡΑΒΑ 1 
(δίπλα στο ΙΚΑ) 23310-
66649  

Φαρμακεία

Πιο αναλυτικά αυτοί είναι οι εξής:
1.Ο αμυντικός μπορεί να παραμείνει στη με-

γάλη περιοχή για να δεχθεί τη μπάλα από τον 
τερματοφύλακα. Όταν όμως αγγίξει την μπάλα ο 
τερματοφύλακας για να κάνει πάσα, ο επιθετικός 
μπορεί να μπει μέσα.

2. Ο διαιτητής μπορεί να διατάξει την έξοδο 
του ποδοσφαιριστή προς αντικατάσταση από το 
σημείο που βρίσκεται πλησιέστερα.

3. Θα υπάρχει κίτρινη κάρτα για τους προπο-
νητές. Μέχρι τώρα εκείνοι που διαμαρτύρονταν α-
ποβάλλονταν. Τώρα θα υπάρχει μια προειδοποί-
ηση. Με περισσότερες κίτρινες κάρτες θα υπάρξει 
αποκλεισμός μίας αγωνιστικής, όπως συμβαίνει 
με τους παίκτες.

4. Δεν θα είναι πλέον δυνατό οι παίκτες από 
μια ομάδα που έχει κερδίσει φάουλ στην αντίπα-
λη περιοχή, να μπαίνουν στο τείχος της αμυνόμε-
νης ομάδας με σκοπό να προκαλέσουν σύγχυση. 
Θα μπορούν να στέκονται μπροστά, πίσω ή στα 
πλάγια του τείχους, αλλά τουλάχιστον ένα μέτρο 
μακριά.

5. Είναι δύσκολο για έναν τερματοφύλακα να 
παραμείνει ακίνητος στη γραμμή τέρματος τη 
στιγμή του πέναλτι. Με τους νέους κανόνες ο τερ-
ματοφύλακας θα έχει τώρα την ευκαιρία να έχει 
ένα πόδι πάνω στην γραμμή. Εάν αυτό συμβαίνει 
και με τα δύο πόδια, το VAR μπορεί να παρέμβει 
και να ζητήσει επανάληψη.

6. Δεν θα υπάρχει πλέον ελεύθερο για δύο. 
Ο διαιτητής θα δίνει την μπάλα υπέρ αυτών που 

εκτιμά πως πρέπει να την έχουν και ο αντίπαλος 
θα πρέπει να μείνει στα 4 μέτρα.

7. Αν άγγιγμα του διαιτητή στη μπάλα προκα-
λέσει ασίστ ή γκολ υπέρ της άλλης ομάδας, το 
παιχνίδι σταματά και η μπάλα δίνεται υπέρ της 
ομάδας που βρισκόταν στην επίθεση (στην περι-
οχή, η μπάλα πάντα στην εστία).

8. Αν η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα μετά από 
«χέρι», με εκούσια ή ακούσια επαφή, δεν πρόκει-
ται να κατακυρωθεί γκολ.

9. Το φάουλ με το χέρι: 1) Ηθελημένα. 2) αφύ-
σικη θέση, έστω και ακούσια, όταν ευθυγραμμίζε-
ται με τους ώμους, ή πάνω από τους ώμους σας 
ή μακριά από το σώμα. Εξαίρεση: αν κάποιος 
χτυπήσει το χέρι κλοτσώντας την μπάλα βρίσκο-

ντας στον εαυτό του, δεν είναι φάουλ.
10. Όταν ένας παίκτης αγγίζει τη μπάλα με το 

χέρι ή το μπράτσο: 1) εάν αγγίξει την μπάλα με το 
χέρι που χρησιμοποιείται σε στήριξη, και αυτό ε-
φάπτεται με το σώμα, δεν είναι φάουλ. 2) Αν είναι 
μακριά από το σώμα είναι φάουλ.

11. Μια ομάδα που κερδίζει ένα φάουλ (το 
οποίο είναι «κίτρινη» ή «κόκκινη» για τον αντί-
παλο) μπορεί να εκτελεστεί αμέσως αποκτώντας 
ένα πλεονέκτημα αιφνιδιασμού. Ο διαιτητής θα 
δείξει την κάρτα μόνο στο τέλος της ενέργειας.

12. Εάν ο τερματοφύλακας, παίζοντας την 
μπάλα με τα πόδια του σε ένα πίσω γύρισμα, τη 
χάσει, μπορεί να ανακτήσει την κατοχή, χωρίς να 
είναι έμμεση τιμωρία.

Δώδεκα νέοι κανονισμοί θα ενταχθούν
στην ποδοσφαιρική μας ζωή από τη νέα 

αγωνιστική περίοδο
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Κ.ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ πω-

λούνται 2 διαμερίσματα 
από 80 τ.μ., πακέτο, 
αυλή, κήπο, θέρμανση, 
καλή κατασκευή. Τιμή 
55.000 ευρώ συζητήσι-

μη. Τηλ.: 6974 805947.
ΚΟΜΝΗΝΩΝ ,  Αγ. 

Παρασκευή ,  πωλε ί -
ται διαμέρισμα 98 τ.μ., 
2ΔΣΚWC, 5ος όρ., κε-

ντρική θέρμανση, γω-
νιακό, διαμπερές, με-
γάλα μπαλκόνια, θέση 
στάθμευσης. Τηλ.: 6977 

435166, 23310 61205 & 
23310 62776.

ΝΑΟΥΣΑ ,  κέντρο, 
πλατεία Καρατάσου, 
πωλείται διαμέρισμα 75 
τ.μ., 2ΔΣΚWC, 1ος όρ., 
ανακαινισμένο. Τηλ.: 
6987 376116.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κέ-
ντρο διαμέρισμα 100 
τ.μ.  με 3ΔΣΚ 2WC, 
2ος όροφος, 55.000 
ευρώ.  Eu romes i t i k i 
2331500844.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αγρο-
τεμάχια 16,5 στρέμματα 
στο Μαυροδένδρι (Κα-
ράτσαλι) Βέροιας, με 
ροδακινιές, διάφορες 
ποικιλίες και πομώνα 
και μπεκάκια. Τηλ.: 6942 
202465.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙ οικόπεδο στους Γε-
ωργιανούς 2 στρέμματα, 
σε πολύ καλή θέση, με 
νερό, ρεύμα, θέα, πολύ 
κοντά στο δρόμο. Τηλ.: 
6934 662478.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καφενείο 
λόγω συνταξιοδότησης. 
Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 
6975 580533.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΜΙΑΟΥΛΗ 14, Πλ. 
Ωρολογίου, ενοικιάζεται 
διαμέρισμα 110 τ.μ., σε 
διόροφη οικοδομή, 1ος 
όρ., κεντρική θέρμανση. 
Τιμή ενοικίου 260 ευρώ. 
Τηλ.: 6945 928723.

ENOIKIAZETAI Δι-
αμέρισμα στο κέντρο 
με 3ΔΣΚ Α.Θ. (πέλετ) 
θέα 350 ευρώ. Τηλ.: 
6945122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΝΑΟΥΣΑ  ενο ικ ιά -

ζονται επαγγελματικοί 
χώροι στο κέντρο της 
πόλης, ατομική θέρμαν-
ση, με W.C. Τηλ.: 23320 

24784 & 6971 779135.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπο-
ρία κρεάτων οδηγός με 
επαγγελματικό δίπλωμα 
για εργασία. Τηλ. επικ.: 
23320 41875 / 42608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αδειούχος 
φαρμακοποιός για συ-
στέγαση – αποσυστέ-
γαση σε φαρμακείο της 
Πιερίας. Επικοινωνία στο  
e-mailtopalido@gmail.
com και στο τηλέφωνο 
6979221583.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αρτοποιός 
για εργασία σε φούρνο 
στην Πατρίδα. Η εξοι-
κείωση στο επάγγελμα 
απαραίτητη.  Ωράριο 
02.00-10.00 τετραή -
μερο, κ. Χρήστος 6944 
271012.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κοπέλα 
για σέρβις από ψητο-
πωλείο στο Μακροχώρι. 
Τηλ.: 23310 43222, με-

ΕΥΚΑΙΡΙΑ Ε-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κα-
τάστημα 200 τ.μ. 
με υπαίθριο χώρο 
5.000 τ.μ. (παιδι-
κή χαρά-μπαρ) με 
πλήρη εξοπλισό κα-
φέ-ταβέρνας, προς 
Ασώματα-Νοσοκο-
μείο. Πληροφορίες 
από τον ιδιοκτήτη 
του ακινήτου κ Δα-
μιανό. Τηλ.: 6973 
834067.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον 

Προμηθέα 4ου ορόφου, 95 τ.μ. ρετιρέ, παντα-
χώθεν ελεύθερο, με απεριόριστη θέα, σε προ-
χωρημένη κατάσταση η οικοδομή. Τηλ.: 6944 
764477 & 23310 27796.

Ενοικιάζονται-Πωλούνταιδιαμερίσματα
στηνΣκιώνηΧαλκιδικής

Στη Νέα Σκιώνη Χαλκιδικής ε-
νοικιάζονται διαμερίσματα 70 τ.μ. 
2ΔΣΚWC, εξοπλισμένα καθώς 
και μεζονέτες 70 τ.μ. 2ΔΣΚWC ε-
ξοπλισμένες. Επίσης πωλούνται 
διαμερίσματα από 45 τ.μ. έως 70 
τ.μ. και μεζονέτες 70 τ.μ. με κατα-
σκευή από πέτρα. Πληρ. τηλ.: 6944 644220, 6974 957264 & 23740 71607. Τιμές 
ευκαιρίας.
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τά τις 6.00 μ.μ.
ZHTEITAI  άτομο με 

πείρα και γνώσεις Αγγλι-
κών, για μόνιμη εργασία, 
ως σερβιτόρος σε εστιατό-
ριο στη Βέροια. Τηλ.: 6974 
064888 & 23310 71590.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρός για 
διανομή με δικό του μη-
χανάκι για κατάστημα ε-
στίασης στη Βέροια. Τηλ.: 
6986 885352.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μοδίστρα για 
κατάστημα νυφικών στη Βέ-
ροια. Τηλ.: 23310 60832 
ώρες καταστημάτων.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός 
αυτοκινήτων από την 
ΤΟΥΟΤΑ Γεωργιάδη, με 
πτυχιο μηχανικού. Τηλ.: 
23310 62780 & 6978 
770066.

ZHTEITAI νέος-α για 
γραμματέας με προσόντα: 
1) πτυχίο οικονομικά-λογι-
στικά, 2) άπταιστα Αγγλικά, 
3) επιθυμητά Ισπανικά, 4) 
πολύ καλή γνώση υπολογι-
στών. Αποστολή βιογραφι-
κών (με φωτο): elisavet21@
yahoo.gr μέχρι 30/06/19.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ :  Μηχανι-
κός αυτ/του και βοηθός και 
οδηγός ταξί για αγροτικές 
και κτηνοτροφικές εργασί-
ες. Τηλ.: 23310 71553.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό 
για ψητοπωλείο στη Βέροια. 
Πληρ. 6984 472747 & 6946 
103988.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) οδηγός 
με επαγγελματικό ή ερασι-
τεχνικό δίπλωμα, 2) κοπέλα 
για υπάλληλο γραφείου, 3) 
εργατοτεχνίτες για επιχείρη-

ση στη Βέροια. Τηλ.: 6974 
312313 - 6974 814606.

Η εταιρεία φυλάξεων
«TSIFLIDIS  SECURITY» 
ζητάει 3 άτομα φύλακες , 
με άδεια εργασίας προ-
σωπικού ασφαλείας και 
βιογραφικό για αξιολόγη-
ση στοιχείων. Πληροφο-
ρίες με ραντεβού για συ-
νέντευξη στα γραφεία της 
εταιρείας Θεσσαλονίκης 
45, τηλ. 23310 27102.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ.23332 ΚΕΝΤΡ0 ΒΕΡΟΙΑΣ, Γκαρ-

σονιέρα επιπλωμένη μικρή 27 τ.μ., μικτά και 
22 τ.μ. καθ. κατασκευή 78 , 2 ος όροφος, σε 
μέτρια κατάσταση , έχει ατομική θέρμανση 
με κλιματιστικό και το ενοίκιο της 120 €. Α-
ποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 23981 - ΚΤΕΛ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 
30 τ.μ. καθ. στον 2 ο όροφο. Αποτελείται από 
Σαλονοκουζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι κατα-
σκευασμένη το 1975 και διαθέτει θέρμανση 
Ατομική - Πετρέλαιο, Κουφώματα Ξύλινα, 
Πόρτα Ασφαλείας με τρίαινα, Ανελκυστήρα, 
A/C, Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές - Τιμή: 180 €.

κωδ.23129 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται και-
νούργια γκαρσονιέρα 44 τ.μ., 4 ος όροφος 
, κατασκευή 2002, 1 υ/δ, σαλόνι , κουζίνα 
και μπάνιο , διαθέτει αυτόνομη θέρμανση με 
ογκομετρητές  , μίσθωμα 200€. Από 30/6/19 
ελεύθερη. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 12796 Ενοικιάζεται διαμ/μα στην 
Αγία Κυριακή  71 τ.μ. 2ος ορ. με 2δσκλ , 
διαθέτει ατομική θέρμανση πετρελαίου, δεν 
υπάρχει ασανσέρ και είναι φωτεινό με νότιο 
προσανατολισμό , ενοίκιο 200€.

Κωδ.105233 Σπάνια Γκαρσονιέρα 72τ.μ. 
στο κέντρο προς ενοικίαση με πολύ άνετο 
σαλόνι , ξεχωριστή κουζίνα και 1υ/δ με μια 
μεγάλη ντουλάπα ,  2ος όροφος σε πολύ 
αξιόλογη οικοδομή , η θέρμανση της με δύο 
κλιματιστικά Inverter. ενοίκιο 220€.

Κωδ.24374 ΩΡΟΛΟΙ , Διαμέρισμα 107 
τ.μ., κατασκευή 1991, 2 υ/δ, 5 ος όροφος , 
με εκπληκτική θέα , εξαιρετικής ποιότητας , 
σε οικοδομή πολυτελούς κατασκευής , έχει 
ανεξάρτητη μεγάλη κουζίνα, διαθέτει τέντες 
και δύο ντουλάπες , είναι σε προνομιούχα 
θέση και διαμπερές,  με κεντρική θέρμανση 
πετρελαίου , το δε μίσθωμα του είναι 280€. 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙ-
ΞΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ. Θα είναι ελεύθερο και επισκέψιμο από 
20/07/2019.

Κωδ: 105854 - ΡΑΧΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Διαμέρισμα σαν σε Μονοκατοικία συνολικής 
επιφάνειας 130 τ.μ. σε 1ο όροφο, άψογα 
συντηρημένο, με πολυτέλεια και ζεστασιά. 
Αποτελείται από 3 μεγάλα Υπνοδωμάτια με 
εντοιχιζόμενες ντουλάπες, μια ωραιότατη σα-
λοκουζίνα με τζάκι και ένα μπάνιο . Είναι 
κομπλέ επιπλωμένο μαζί με ηλεκτρικές συ-
σκευές. Διαθέτει ατομική θέρμανση πετρελαί-
ου, συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, με 
ανοιχτό πάρκινγκ, κοινόχρηστη αυλή.  Τιμή: 
300 €. Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Από 1/8/19 ελεύθερο.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙ νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επιπλω-
μένη συνολικής επιφάνειας 200 τ.μ. σε δύο 
επίπεδα . Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, 

Σαλόνι, Κουζίνα, 1 Μπάνιο και WC. Είναι 
κατασκευασμένη το 1998 και διαθέτει θέρ-
μανση Ατομική - Πετρέλαιο,  Κουφώματα 
Συνθετικά, Πάρκινγκ, Αποθήκη , Κήπο, Τζά-
κι, A/C, Συναγερμό, Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές, 
Διπλά τζάμια - Τιμή: 280 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14543 ΠΙΕΡΙΩΝ στην Βοσπόρου 

29  ισόγειο ενοικιάζεται ισόγειο μικρή α-
ποθήκη 4 τ.μ., κατασκευή 2011, σε καλό 
σημείο ενοίκιο 25€ μόνο. Αποκλειστική ΔΙΑ-
ΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23000 - ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

Γραφείο συνολικής επιφάνειας 26 τ.μ. 1ος  
ορ. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατα-
σκευασμένο το 1970 και διαθέτει ανοιχτωσιά 
και φωτεινότητα , έχει Κουφώματα Συνθετικά 
και Ανελκυστήρα,  Τιμή: 160 € .

Κωδ: 23002 - ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο μεγάλης προβολής , συνολικής ε-
πιφάνειας 33 τ.μ. 1ος ορ. Αποτελείται από 1 
Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το 1970 και 
ανακαινίστηκε το 1997. Διαθέτει Κουφώματα 
Αλουμινίου, Διπλά τζάμια ενοίκιο Τιμή: 160 € .

Κωδ: 22958 - ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. στον 
2 ο όροφο κατάλληλο και για φροντιστήριο 
και όχι μόνο. Αποτελείται από 3 Χώρους, 
και WC. Είναι κατασκευασμένο το 1986 και 
διαθέτει θέρμανση Κεντρική με Πετρέλαιο. 
Τιμή: 350 €.

κωδ. 23135 ΩΡΟΛΟΙ, ενοικιάζεται σε 
εξαιρετικό σημείο γραφείο 120 τ.μ., με 5 χώ-
ρους , εξαιρετικής και σπάνιας προβολής, 
1ος  γωνιακό  , εξαιρετική ευκαιρία μηνιαίο 
μίσθωμα μόνο 380€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 22993 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ  
Γραφεία συνολικής επιφάνειας 165 τ.μ. στον 
2ο όροφο  κατάλληλο για φροντιστήριο και 
όχι μόνο . Αποτελείται από 5 Χώρους, και 
2 WC. Είναι κατασκευασμένο το 1986 και 
διαθέτει θέρμανση Κεντρική - Πετρέλαιο, Α-
περιόριστη Θέα, Κουφώματα Αλουμινίου, 
- Τιμή: 700 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ 23673 ΚΕΝΤΡΟ , Κατάστημα 26 

τ.μ., κατασκευή 1970, Ισόγειο, εκπληκτικό και 
με άριστη προβολή , αυτοτελές , γωνιακό, σε 
πολύ καλό σημείο και σε απίστευτα προσιτή  
τιμή, μόνο 100€ . Αποκλειστική διάθεση και 
υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ.

Κωδ: 23750 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα Κατάστημα συνολικής 
επιφάνειας 31 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 
1 Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το 1974 
και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου, - Τιμή: 
200€.

Κωδ: 24007 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

κατά αποκλειστικότητα κατάστημα συνολικής 
επιφάνειας 78 τ.μ. ισόγειο. Αποτελείται από 1 
Χώρο και WC. Διαθέτει πολύ μεγάλη βιτρίνα 
και επιπλέον  45 τ.μ. πατάρι και 102 τ.μ. υπό-
γειο , μίσθωμα εξαιρετικά χαμηλό στα  310 €. 
Αποκλειστική διάθεση από την

Κωδ: 23839 - Στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ  κατά 
αποκλειστικότητα ανακαινισμένο Κατάστημα 
συνολικής επιφάνειας 125 τ.μ. Ισόγειο. Απο-
τελείται από 1 Χώρο, και 2 WC. Είναι κατα-
σκευασμένο το 1989 και διαθέτει θέρμανση 
Αυτόνομη - Πετρελαίου, Κουφώματα Συνθε-
τικά, Διπλά τζάμια και προαύλιο - Τιμή: 300 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται 

Πάρκινγκ 15τ.μ. κλειστό με άνετη πρόσβαση 
με μηνιαίο μίσθωμα μόνο 50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23981 - ΚΤΕΛ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 30 τ.μ. 
καθ. στον 2 ο όροφο. Αποτελείται από Σαλο-
νοκουζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευα-
σμένη το 1975 και διαθέτει θέρμανση Ατομική 
με κλιματιστικό, Κουφώματα συνθετικά και-
νούργια με διπλά τζάμια, Πόρτα Ασφαλείας 
με τρίαινα, Ανελκυστήρα, Έπιπλα, Ηλ. Συ-
σκευές - Τιμή κομπλέ 17.000 €.

Κωδ.116110  ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαμ/μα  
στο κέντρο της Βέροιας με 3υ/δ , 95 τ.μ., 
καθ.  και 105 τ.μ. μικτά κατασκευή 1971, 1 ος 
όροφος, ανακαινισμένο εκ βάθρων, σε πολύ 
καλή κατάσταση με καινούργια συνθετικά 
κουφώματα και με διπλά τζάμια, χωρίς ανελ-
κυστήρα, οι χώροι του λειτουργικοί και η θέρ-
μανση ανεξάρτητη , η πρόσβαση του άνετη 
, με θωρακισμένη πόρτα και σε κεντρικότατο 
σημείο, τιμή ευκαιρίας. 

Κωδ: 12742 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ πο-
λύ άνετο διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 
105 τ.μ. μικτά και 78 τ.μ. καθ. ευρισκόμενο 
στον 2ο όροφο. Αποτελείται από 2 /υ , σα-
λονοκουζίνα , μπάνιο και αποθήκη. Είναι 
κατασκευασμένο το 1995, έχει Κουφώματα 

Αλουμινίου, με διπλά τζάμια Ανελκυστήρα,  
Αποθήκη 4 τ.μ.,και Ηλιακό θερμοσίφωνα - 
Τιμή ευκαιρίας μόνο  35.000 €. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 12743 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Δι-
αμέρισμα συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. στον 
2 ο όροφο. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, 
Σαλονοκουζίνα και Μπάνιο . Είναι κατασκευ-
ασμένο το 1995 και διαθέτει θέρμανση με 
σόμπα η ότι άλλο θελήσει ο αγοραστής  , έχει 
καινούργια κουφώματα αλουμινίου με διπλά 
τζάμια, και ανελκυστήρα, έχει επίσης πάρ-
κινγκ πυλωτής  , αποθήκη μέσα και ηλιακό 
θερμοσίφωνα - Τιμή: 50.000 €. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ. 12825 Πωλείται  διατηρητέα Μο-

νοκατοικία 85  τ.μ., στο κέντρο της πόλης , η 
οποία και χρήζει επισκευών κατασκευή 1953, 
2 υ/δ, Ισόγεια, σε οικόπεδο 160 τ.μ. σε πολύ 
καλό σημείο , τιμή μόνο 28.000€.

Κωδ. 13572 Πωλείται στα Καβάσιλλα Η-
μαθίας Μονοκατοικία 120 τ.μ. επί του κεντρι-
κού δρόμου σε οικόπεδο 419 τ.μ. σε εξαιρετι-
κά χαμηλή τιμή μόνο 55.000€. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 13262 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα νεόδμητη μονοκα-
τοικία συνολικής επιφάνειας 120 τ.μ. σε 2 
επίπεδα . Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, 
Σαλονοκουζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι κατα-
σκευασμένη το 2001 και διαθέτει θέρμανση 
Ατομική - Πετρέλαιο, έχει απεριόριστη Θέα, 
τα κουφώματα αλουμινίου και μία  αποθήκη. 
Έχει κήπο , Τζάκι , BBQ, και ηλ. Συσκευές, 
Μπαλκόνια 24 τ.μ. - Τιμή: 210.000 €.

Κωδ: 13713 - ΠΙΕΡΙΩΝ Κέντρο ΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Μονοκατοικία 
συνολικής επιφάνειας 160 τ.μ. 2 επιπέδων. 
Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, 
Κουζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευα-
σμένη το 1960 και διαθέτει θέρμανση Ατομική 

- Πετρέλαιο, Κουφώματα Αλουμινίου, Πάρ-
κινγκ, Αποθήκη, Κήπο - Τιμή: 80.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14040 ΤΣΕΡΜΕΝΙ, πωλείται απο-

θήκη 147 τ.μ., με καλή πρόσβαση από κε-
ντρικό δρόμο , σε ημιυπόγειο, τιμή πώλησης 
μόνο 17.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 114902 - ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙ Γραφείο συνολικής επιφάνειας 33 τ.μ. 
στον 1 ο όροφο. Αποτελείται από 1 Χώρο, 
και WC. Είναι κατασκευασμένο το 1970 και 
διαθέτει Ανελκυστήρα - Τιμή: 14.000 €.

Το γραφείο μας διαθέτει την ΠΛΗΡΗ Α-
ΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.

Κωδ: 114901 - ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ Κέντρο 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Γραφείο 
συνολικής επιφάνειας 45 τ.μ. στον 1 ο όρο-
φο. Αποτελείται από 1 Χώρο, και WC. Είναι 
κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει Ανελ-
κυστήρα - Τιμή: 21.000 €. Το γραφείο μας 
διαθέτει την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
του ακινήτου αυτού.

Κωδ: 116070 ΚΕΝΤΡΟ στην αρχή της 
Βενιζέλου ΠΩΛΕΙΤΑΙ επαγγελματική στέγη 
συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. στον 3 ο όρο-
φο. Πρόκειται για ένα μοναδικό ακίνητο, εξ 
ολοκλήρου ανακαινισμένο το οποίο αποτελεί-
ται από τρεις γραφειακούς χώρους, ένα μπά-
νιο πολυτελείας καθώς και αποθήκη. Έχει 
καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά 
ενεργειακά τζάμια τεσσάρων εποχών, ευρί-
σκεται σε πολυκατοικία αξιώσεων, με άνετους 
χώρους , ατομική θέρμανση φυσικού αερίου, 
θωρακισμένη πόρτα εισόδου και αποτελεί 
ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, τιμή: 95.000 €. 
Ιδανικό ακίνητο για κάποιον που αναζητεί κάτι 
μοναδικό στην καρδιά της πόλης. Υπόδειξη 
μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 22786 - ΠΙΕΡΙΩΝ επί του κεντρι-

κού δρόμου  ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεγάλο και σπάνιο 
κατάστημα ισόγειο συνολικής επιφάνειας 369 
τ.μ. Είναι κατασκευασμένο το 1994 και διαθέ-
τει θέρμανση ατομική με πετρέλαιο. Τιμή εξαι-
ρετικά χαμηλή μόνο 450.000 €. Αποκλειστική 
διάθεση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, 
υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο. Το 
μηνιαίο μίσθωμα του σήμερα 1.200 €.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 115728 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ περιοχή Γα-

βριάλογα πωλείται αγροτεμάχιο συνολικής 
επιφάνειας 9.750τ.μ. σε πολύ καλή τιμή μόνο 
22.000€. Πληροφορίες μόνο από την ΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 115745 - ΣΤΟ ΣΑΑΚ ΤΡΙΛΟΦΟΥ 
πριν του Μπονάνου πωλείται αγροτεμάχιο με 
σύνδεση στο δίκτυο υψηλής πίεσης , συνολι-
κής επιφάνειας 26.100 τ.μ. άδειο η και μισθω-
μένο , με δική του βάνα, Τιμή: 58.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 14100. ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ, Οικόπεδο 

576 τ.μ., πρόκειται για ένα εκπληκτικό γω-
νιακό οικόπεδο, ελαφρώς επικλινές και σε 
εξαιρετικά  συμφέρουσα τιμή , μόνο 58.000€.

Κωδ 14156 ΑΣΩΜΑΤΑ, Οικόπεδο 780 
τ.μ., με εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα, βλέ-
πει σε δύο δρόμους, χωρίζεται και σε δύο άρ-
τια και οικοδομήσιμα οικόπεδα , από 100.000€ 
τώρα μόνο 60.000€. Ευκαιρία σπάνια.

κωδ 14106 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ, Σπάνιο οικό-
πεδο 802 τ.μ., με εκπληκτική και ανεμπό-
διστη θέα , με σ/δ 0,8 και 70% κάλυψη, αμ-
φιθεατρικό , με πολύ μεγάλη φάτσα πάνω 
σε δρόμο , προσφέρεται σε τιμή εκπληκτικά 
συμφέρουσα, 150.000€.

Κωδ.13897 Οικόπεδο πωλείται στους Γε-
ωργιανούς Βέροιας 892 τ.μ. άρτιο και οικοδο-
μήσιμο σε μοναδική σημείο του χωριού , τιμή 
28.000€. Υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ 14147 ΒΕΡΓΙΝΑ, Οικόπεδο 1.880 
τ.μ., σε προνομιούχο θέση,  πρόκειται για 
ένα γωνιακό και με μεγάλη φάτσα οικόπεδο 
, εκπληκτικό από κάθε άποψη τιμή , όλο 
120.000€, πωλείται και το μισό στις 60.000€,

Κωδ: 13875 - Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα οικόπεδο συνολικής ε-
πιφάνειας 2280 τ.μ. επάνω στο δρόμο, σε πολύ 
καλό σημείο, είναι άρτιο, οικοδομήσιμο, με νερό 
και ρεύμα, κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις, 
σε τιμή προσφοράς μόνο 115.000 €. Υπόδειξη 
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13882  ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ στο πάνω 
χωριό μεγάλο οικόπεδο 3.000 τ.μ. στο νέο 
σχέδιο πόλεως δημιουργεί ένα οικοδομικό 
τετράγωνο μόνο του , είναι τρίφατσο ειδικά 
προνομιακό για έξυπνο επενδυτή τιμή όλο 
μαζί από  95.000€ τώρα μόνο 50.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ.105027 Ευκαιρία στο κέντρο της 

Βέροιας πωλείται Γκαρσονιέρα Studio 30 τ.μ., 
ενιαίος χώρος, στον 5ο όροφο, με ασανσέρ 
, χρήζει ανακαίνισης τιμή μόνο: 10.000€. Α-
ποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.105200 ΠΑΝΟΡΑΜΑ Βέροιας , πω-
λείται σπάνια διπλοκατοικία Ισόγειο, και 1ος 
ορ.  βλέπει σε ανοιχτωσιά, η θέα του είναι 
μοναδική, έτος κατασκευής 1988 με 192 τ.μ. 
σε δύο επίπεδα και 93  τ.μ. υπόγειο το οποίο 
χρησιμοποιείται σαν γκαράζ και αποθήκη  , 
σε οικόπεδο 350 τ.μ. σε άψογη κατάσταση, 
αυστηρών τεχνικών προδιαγραφών,  έχει 
τζάκι ενεργειακό , αρχοντικό , για απαιτητι-
κούς αγοραστές, και με δύο μπάνια , τιμή 
185.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ
Αριστούχος πτυχιούχος του Τμήματος 

Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας, με ειδίκευση στη μονω-
δία, διδάσκει τραγούδι. Διδάσκονται όλα τα εί-
δη ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου (έντεχνο, 
λαϊκό, ποπ, ροκ, μιούζικαλ, κλασσικό κ.ά.). 
Προαιρετικά διδάσκεται πιάνο και κιθάρα για 
τη συνοδεία του τραγουδιού. Προετοιμασία 

για εισαγωγή σε μουσικές σχολές. Πρώτο μάθημα ΔΩΡΕΑΝ. Τιμές 
προσιτές. Τηλ.: 6980 202881.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πωλεί-
ται γκαρσονιέρα στην 
οδό Πολυζωΐδη, κοντά 
στην Πλατεία Ωρολο-
γίου. Τιμή ευκαιρίας. 
Τηλ.: 6949 981810.

ΨΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΑ

ΠΑΤΡΙΔΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Ζητείται υπάλληλος γραφείου με γνώσεις 

λογιστικής για εργασία στην Πατρίδα Ημαθί-
ας. Τηλ.: 23310 51840, 6947 420720 & 6944 
306862.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ βεσπάκι μάρκας Piaggio Zip 50cc, χρονολο-
γίας 2009, τετράχρονο, 1300km. Σε άριστη κατάσταση. Τιμή 
ευκαιρίας! Πληρωμή μόνο με μετρητά. Τηλέφωνο επικοινωνί-
ας: 6945495566.



Η  Ε Τ Α Ι -
Ρ Ι Α  « T S I F L I D I S
SECURITY» ζητάει για 
άμεση πρόσληψη και 

μόνιμη απασχόληση, ε-
ξωτερικό πωλητή, κύριο 
ή κυρία με γνώσεις πωλή-
σεων και ευχέρεια λόγου, 

απαραίτητα στοιχεία: να 
διαθέτει  άδεια εργασίας 
προσωπικού ασφαλε ί -
ας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δίπλωμα 

αυτοκινήτου, γνώσεις 
αγγλικής γλώσσας για 
τους νομούς Ημαθίας 
και Θεσσαλονίκης. Πα-
ραλαβή βιογραφικών 
και δικαιολογητικών για 
αξιολόγηση στοιχείων 
με συνέντευξη  στα 
κεντρικά γραφεία της 
εταιρείας  οδός Θεσσα-
λονίκης 45, τηλ. επικοι-
νωνίας 23310 27102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΖΩ  παλιά 

σπίτια, υπόγεια, αποθή-
κες και ΑΓΟΡΑΖΩ πα-

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΑΠΑΚΙΑ 35 τ.μ. επιπλωμένο καλό 150 €
ΚΕΝΤΡΟ 35 τ.μ. υπερλουξ ανακαινισμένο & επιπλωμένο 
230 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 35 τ.μ.  καλό 130 €
ΡΟΛΟΪ 40 τ.μ. 10ετίας καλό 200 €
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 40 τ.μ. κόπλαμ επιπλωμένο θέα 180 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 50 τ.μ. επιπλωμένο καλό με θέα 200 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 50 τ.μ. επιπλωμένο 180 €
ΚΕΝΤΡΟ 57 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 180 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 60 τ.μ. επιπλωμένο καλό 240 €
ΚΤΕΛ 65 τ.μ. ανακαινισμένο  200 €
ΠΑΠΑΓΟΥ 70 τ.μ. 10ετίας τζάκι, αποθήκη, κλειστό γκα-
ράζ 300 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 80 τ.μ. καλό με θέα 150 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 80 τ.μ. επιπλωμένο καλό 280 €
ΡΟΛΟΙ 90 τ.μ. με υποδοχή για ξυλόσομπα 200 €
ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ. καλό με ατομικό λέβητα & A/C 280 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 90 τ.μ. καλό 220 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 90 τ.μ. 12ετίας με ατομικό λέβητα & A/C 300 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 95 τ.μ. 10ετίας με ατομικό λέβητα, θέα & 
αποθήκη 320 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. πολύ καλό 300 €
ΚΤΕΛ 110 τ.μ. επιπλωμένο καλό 270 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 115 τ.μ. καλό ντουλάπες 260 €

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΡΟΛΟΪ 20 τ.μ. καλό 7.500 €
ΡΟΛΟΪ 35 τ.μ.  καλό 11.000 €
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ 2 γκαρσονιέρες 34 τ.μ. & 18 τ.μ. 16.000
ΚΤΕΛ 38 τ.μ. επιπλωμένο & μισθωμένο 17.000 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 40 τ.μ. καλό με κόπλαν 7.200 €
ΡΟΛΟΙ 45 τ.μ. καλό 18.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 16.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 57 τ.μ. ανακαινισμένο 28.000 €
ΓΗΠΕΔΟ 55 τ.μ. 15ετίας & μισθωμένο 37.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 75 τ.μ. μισθωμένο 250 ευρώ 39.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 85 τ.μ. 20 ετών lux 73.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 87 τ.μ. πολύ καλό 39.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. καλό με 2 αποθήκες 75.000 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 95 τ.μ. καλό 40.000 €
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 100 τ.μ.  ευκαιρία 35.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. πολύ καλό με θέα 67.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 105 τ.μ. με τζάκι, ατομ.λέβητα, θέα 46.000 €

ΤΣΕΡΜΕΝΙ 116 τ.μ. πολύ καλό 80.000 €
ΠΑΠΑΚΙΑ 120 τ.μ. νεόκτιστο λουξ 112.000 €
ΕΛΗΑ 125 τ.μ. αρχοντικό 165.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 135 τ.μ. 10ετίας υπερλουξ 110.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 180 τ.μ. 2 διαμερίσματα 54.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 240 τ.μ. υπερλούξ βίλα μισθωμένη 350.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 270 τ.μ. πολυκατοικία 125.000 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 65 τ.μ. πολύ καλό 1.200 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 96 τ.μ. πολύ καλό 1.100 €
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ 140 τ.μ. 570 €
ΕΔΕΣΣΗΣ 240 τ.μ. καλό με πάρκινγκ  1.000 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΒΕΡΓΙΝΑ 2.000 μέτρα με ελιές κοντά στο χωριό 30 ετών 
5.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 3.500 μέτρα με ελιές & νερό 10.500 €
ΓΑΛΑΞΙΑΣ 3.800 μέτρα με ελιές 9.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 5.000 μέτρα με νερό 12.500 €
ΒΕΡΓΙΝΑ 14.000 μέτρα με ελιές 29.000 €
ΚΟΥΜΑΡΙΑ 5 τμχ & 2 οικόπεδα & 3 αγροτεμάχια (16.000 
μέτρα σύνολο) 25.000 €
ΜΕΛΙΚΗ 17.000 μέτρα με ακτινίδια 5 ετών 67.000 €  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 4.000 μέτρα ενοίκιο 450 €/έτος

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ 240 μέτρα με 2 οικίες, καλό 62.000 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 320 μέτρα 48.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 500 μέτρα 65.000 €
ΤΡΙΛΟΦΟΣ 650 μέτρα  25.000 €

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΕΝΤΡΟ 95 τ.μ. διαμέρισμα φωτεινό, διαμπερές 11.000 
ΚΤΕΛ 72 Τ.Μ.  διαμέρισμα ρετιρέ, θέα 18.000
ΡΟΛΟΙ 78 τ.μ. διαμέρισμα καλό 9.500
ΚΕΝΤΡΟ 33 τ.μ. γραφείο 20.000

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ συνεργάτης, νέος ψυκτικός ή μηχανολόγος για 
συνεργασία σε επιχείρηση ψυκτικών και ηλεκτρομηχανολογικών 
εργασιών και πωλήσεων. Η προϋπρεσία και εμπειρία μη απα-
ραίτητη. Τηλ. επικοινωνίας: 23310 62225.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1.700 
τμ. με κτίσμα δυόροφο σε τιμή 
ευκαιρίας, περιοχή Κομνήνιο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οι-
κοδομή και κατάστημα με υ-
πόγειο 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 διαμε-
ρίσματα 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 ποτιστι-
κό 11 στρέμματα στη Μελίκη (πε-

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

κέντρο 2Δ, Σ, Κ, WC, 4ος όρο-
φος 90 τ.μ., 55.000 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επι-
πλωμένα διαμερίσματα κέντρο 
με 2 και Σ, Κ 80 τ.μ. και 110 
τ.μ. 280 ευρώ και 400 ευρώ και 
200 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-
νιέρα κέντρο 35 τ.μ., 40 τ.μ. από 
120 ευρώ, 160 ευρώ, 180 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-
σμα κέντρο, 1Δ, Σ, Κ, WC και 
με 2Δ, Σ, Κ, WC από 180 ευρώ 
και 220 ευρώ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντρο Μη-
τροπόλεως δύο διαμερίσματα 90, 
100 τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 
60.000 ευρώ και 70.000 ευρώ

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ καινουριο 112 τμ. 3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκη Α.Θ 110.000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 85000€
ΚΕΝΤΡΟ κοντα,4ΔΣΚ2 WC +παρκιγκ Θεα,καινουριο 170000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  85 τ.μ σε οικοπ.160 τ.μ διατηρητεα 28000€
ΠΑΖΑΡΙ Καινουριο 120 τ.μ με παρκιγκ 3ΔΣΚ 140000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ Ημ/ υπογειο διαμερισμα  με αυλη πισω,37 τ.μ 7000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ος με 3ΔΣΚ ασανσερ,+θεση σταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ , 85 τ.μ με θεα,ασανσερ,. Χρηζει ανακαιν. 55000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€
EΔΕΣΣΗΣ σε οικοδομη 28 ετων  92 τ.μ 2ΔΣΔΚ αποθηκη 72000€
ΑΣΤΙΚΑ 40 τ.μ 3ος 1ΔΣΚ Μπανιο, προσοψης  22000€
ANΟΙΞΕΩΣ πλησιον Μον/κια διπατη με οικ.220 τμ 60000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1ΔΚ 25τ.μ 1ος με Θεα 9000€
ΚΕΝΤΡΟ 100τ.μ 6ος 2ΔΣΚ Α.Θ τζακι 45000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 110τ.μ ωραιο διαμ. χ.ασανσερ με 3Δ-
ΣΚ2WC 60000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 70 τ.μ 2ος με Κ.Θ, θεα 250€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 3ΔΣΚ  2wc Α.Θ  Θεα   350€
EΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 2ΔΣΚ  Θεα,Α.Θ  από 1/8 -350€
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΔΥΑΡΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ στο κεντρο με ΚΘ 300€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1ΔΚ.Λ χωρις κοινοχ.ανωγειο 120€
ΡΟΔΩΝ 2ΔΣΚ Α.Θ. 2ος χ.ασανς. 150€
ΑΣΤΙΚΑ στoυντιο πολυτελειας με Α/C 170€
ΠΙΝΔΟΥ 2ΔΣΚ ανακαιν. Κ.Θ.270€
ΡΟΔΩΝ 1ΔΣΚ επιπλωμενο με ηλ.συσκευες Α.Θ 230€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ  1ΔΣΚ ανακαιν.2ος  Κ.Θ 170€
ΠΑΖΑΡΙ 1ΔΣΚ επιπλωμενο Θερμ/τες 140€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 1ΔΣ-Κ 4ος Θερμ/τες κοπλαμ,220€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΚΤΗΜΑΤΑ κ ΟΙΚΟΠΕΔΑ  Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,-
Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο Αμμο
Παλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδα εργοχωρι, σε εξαιρετικά χαμηλές τιμες.
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ οικοπεδο 500τ.μ με παλια κατοικια 20 τ.μ 10000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ 6500 τ.μ βιομηχανικο οικοπεδο 65000€
ΡΑΧΙΑ 3000 τ.μ ομορφο κτηματακι με ρευμα κ νερο αρτεσιανο 13000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ στην ασφαλτο προς Λαζοχωρι 6800 τ.μ 36000€
Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙ θεση «Μεγα δασος »  4 στρεμ.7600 €
VAENI κοντά δυο χερσα κτηματα 8 κ 5 στρ.αρδευομενα με 
1400€ ανα στρεμμα

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ δυο οκοπεδα με σ.δ 0,8 500 και 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 8000€ 
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ  ομορα οικ.σ.δ 0,8  2600+2600 τ.μ επικλινη   Ευ-
καιρια 70000€
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 14.400 στρ στην ασφαλτο σοβα-
ρες προτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ 5 στρ.αρτιο οικοδομησιμο με Θεα,50000€
ΣΚΟΤΙΝΑ 350 με  μετρα από παραλια για τροχοσπ.με νερο 12000€ 
ΠΛΑΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ κοντα στην παραλια 900 τ.μ 16000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 26000€
Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙ 4 στρ. για ολες τις καλλιεργειες 8000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ  ευκαιρια,25.000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜ καταστημα-γινεται γκαραζ,  25 τ.μ  18000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ καταστημα μοναδικο 150+150 
ΔΙΠΛΑ ΡΕΒΑΝΙ Χοχλιουρου καταστημα 95 τ.μ 90000€
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Αγορά,  85 τ.μ χρηζει ανακ  Ιατρειο 60000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 40 τ.μ για Ιατρειο-Τεχνικο γραφειο 1ος με 
ασανσερ 20000€                                                                                                           

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 τ.μ  
από 150 εως 2000€
ΓΡΑΦΕΙΑ  καινουρια ΛΟΥΞ για δικηγορους  75 τ.μ πλησιον 
Πιεριων 300€ ΕΚ33
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ αγορα από τα καλυτερα  150+150 τ.μ 3500€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ ισόγεια αποθ.180 τ.μ 200€
ΓΚΑΡΑΖ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  17τ.μ 100€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.καταστημα 150+150+100 1800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κοντα  κατστημα  42 τ.μ+υπογ+παταρι 450€ 
Σοβαρες προτασεις
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 120 τ.μ 1ος καινουριο για 2 Ιατρεια 550€
ΑΣΤΙΚΑ  στην πλατεια 40 τ.μ+υπογειο 80 τ.μ+οροφος 50 τ.μ 550€
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 τ.μ 250€
ΚΤΕΛ   Πολύ ωραια Θεση 60 τ.μ  +υπογειο 350€
ΠΙΕΡΙΩΝ αρχες  70 τ.μ +παταρι 300€
ΑΠΟΘΗΚΗ 100τ.μ  με αυλη προς Πατριδα 120€
ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ

ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ, ΠΡΟΣ  ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ υπάλληλοι για το σταθμό αυτοκίνητων 
ΚΑΛΛΙΑΡΙΔΗΑΦΟΙστη Βέροια, που περιλαμβάνει πρα-
τήριο ανεφοδιασμού αυτοκινήτων, πλυντήριο, τμήμα βιο-
λογικού καθαρισμού,  λιπαντήριο  και διανομή πετρελαίου 
θέρμανσης. Προσφέρονται ευχάριστο  περιβάλλον εργασί-
ας πλήρης μισθός και ασφάλεια.

Προϋπηρεσία θα ληφθεί σαν πρόσθετο προσόν.
Βιογραφικά κ επικοινωνία στο τηλ 2331020188 12.00-

14.00, email kalliaridis@gmail.com, Καλλιαρίδης Τέλης.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ ζητάει έμπειρο 
Πολιτικό Μηχανικό 
για εργοτάξιο οικο-
δομικού έργου στην 
Καβάλα. Απαραίτη-
τη γνώση αγγλικών, 
AutoCAD. Βιογραφι-
κά στο iderm@tee.
gr, πληροφορίες στο 
2591024022 ΔΕΡ-
ΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ Α.Ε.

ΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΑΛΜΗΑ.Β.Ε.Ε. ζητά εποχικό προ-
σωπικό για τις ανάγκες της παραγωγής του επόμενου 
εξαμήνου. Συγκεκριμένα:

•Εργάτες και εργάτριες για το τμήμα παραγωγής
•Χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων (κλαρκ)
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να κα-

ταθέτουν αιτήσεις στην έδρα της επιχείρησης, στο 5ο χλμ. 
Αλεξάνδρειας – Κρύας Βρύσης. Η αίτηση θα πρέπει να 
συνοδεύεται από φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
email:info@almifoods.gr



λιά αντικείμενα. Αγοράζω και χαλκό 
και μπρούντζο. Τηλ.: 6948 861867 κ. 
Στράτος.

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνει την περιποίη-
ση γερόντων και παιδιών, καθαριότη-
τα γραφείων, σπιτιών και σκάλες. Τηλ. 
6943994643.

ΚΥΡΙΑ έμπειρη Ελληνίδα ζητά ερ-
γασία για φύλαξη παιδιού ή ηλικιωμέ-
νης. Τηλ.: 6934 162137.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΦΙΛΟΛΟΓΟΣ (πτυ-

χιούχος κλασσικής φιλολογίας) με πο-
λυετή φροντιστηριακή πείρα, παραδί-
δει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές γυ-
μνασίου και λυκείου. Θερινά μαθήματα 
προετοιμασίας για το γυμνάσιο και τις 
πανελλήνιες εξετάσεις. Τιμές προσιτές. 
Τηλ.: 6973 387996 & 2331304510.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματικό 

γερμανικής κατασκευής με φοριαμό και 
τρεις πολυθρόνες σε άριστη κατάστα-
ση. Τηλ. επικοινωνίας: 6973 827192.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: 1 μηχανή ψυγείου, 1 
ψησταριά με 3 σούβλες, 1 ψησταριά 
διπλή υγραερίου και διανομέας με 
φιάλες, μαχαιροπήρουνα, πιάτα και 
πιατέλες, διάφορα διακοσμητικά και 
παλιά κρασιά. Τηλ.: 6946 952173.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρε-

ώσεις ζητά Κυρία έως 50 ετών για 
οοβαρή σχέση. Τηλ.: 6984 040769.

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. Μαγαζί 80 τμ και υπόγειο 90 τμ με εξωτερι-
κό χώρο που ανήκει στο κατάστημα τιμή 350€ ( κωδ ΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ . Περιοχή Πιερίων.Ανεξάρτη-
τη οικοδομή που αποτελείται ,από Ισόγειο μαγαζί 90 τ.μ 1ο 
και 2ο όροφο απο μία γκαρσονιέρα. Τιμή πώλησης 250000€. 
Τιμή ενοικίασης όλης της οικοδομής  500€( Π2Δ17)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα 1ου ορόφου 95 τ.μ. καθαρό με 3ΔΣΚ μπάνιο, 
διαμπερές, ατομική θέρμανση. Χρήζει ανακαίνισης. Τιμή 
32.000 ευρώ.
Διαμέρισμα 2ου ορόφου με άνετες σκάλες σε καλή κατάστα-
ση γινεται με τρια δωμάτια, σαλοκουζίνα, μπάνι στα φανάρια 
Κύπρου κοντά. Πολύ ευχάριστο και άνετο. Τιμή 35.000 ευρώ.
Διαμέρισμα 3ου ορ.περιοχή ρολόϊ με 2 δωμάτια σαλόνι κου-
ζίνα  μπάνιο, βεράντα μεγάλη. Τιμή 33.000€!!( κωδ Π2Δ32)
Περιοχή Ελιάς. Διαμέρισμα 1ου ορόφου , 90 τ.μ., 2 δω-
μάτια,σαλόνι ,κουζίνα, μπάνιο.Γιά επαγγελματική στέγη 
η κατοικία. Πολύ ιδιαίτερο σε πολύ επίκαιρο σημείο Τιμή 
120.000€(κωδ ΠΔ24)
Στο κέντρο. Διαμέρισμα 2ου ορόφου με ανοιχτωσιά, 2Δ 
Σαλοκουζίνα, μπάνιο, ατομική θέρμανση, διαμπερές. Τιμή 
60000€( κωδ Π2Δ31)
Στο Ρολόι. Με 2 δωμάτια , σαλοκουζίνα, μπάνιο ανακαινισμέ-
νο ,στον τρίτο όροφο χρήζει ανακαίνισης. Τιμή 50000€( κωδ 
Π2Δ6)
Σε κεντρικό σημείο διαμέρισμα 2ου ορόφου  με 3ΔΣΚμπάνιο, 
ανακαινισμένο, με θερμοσυσωρευτές . Τιμή 70000€(κωδ-
ΠΔ21)
 Πάνω από το Πασά Κιόσκι. Διαμέρισμα που καλύπτει όλες 
τισ απαιτήσεις, 2ου ορόφου, με 3 ΔΣΚ,μπάνιο, wc,τζάκι ,με 
ωραίες βεράντες και BBQ, απεριόριστη θέα, ωρομέτρηση, 
κλειστό γκαράζ. Τιμή 140000€(κωδ ΠΔ27)

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικία ιδιαίτερα προσεγμένη ,μαιζονετα, σαλόνι, κου-
ζινα, τραπεζαρία wc στο πρώτο επίπεδο και 3 Δ Μπάνιο στο 
δεύτερο.Στο ισόγειο γκαράζ και χώρος προσεγμένος για κάθε 
χρήση. Ενεργειακό τζάκι και θέρμανση πετρελαίου. Μεγάλα 
μπαλκόνια με θέα. Τιμή170000€(κωδ ΚΜ30)
Μονοκατοικία βαριάς κατασκευής στο Πανόραμα σε 350τμ 
οικόπεδο. Σε ένα επίπεδο 3 υπνοδωμάτια σαλόνι με τζάκι 
τραπεζαρία κουζίνα WC και μπάνιο με τζακούζι. Στον επάνω 
όροφο υπάρχει και 4ο δωμάτιο σοφίτα. Θέρμανση ατομική 
ενδοδαπέδια με αντλία θερμότητας και καυστήρα πετρελαί-
ου. Στο ισόγειο στα 100τμ γκαρσονιέρα και βοηθητικοί χώ-

ροι. Αυλή με BBQ κλπ. Τιμή 250.000€(κωδ ΠΜ11)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Κέντρο, ανακαινισμένο διαμέρισμα 2ου ορόφου 2ΔΣΚΜπά-
νιο, ατομική θέρμανση πετρελαίου. Τιμή 270€
Στο Δημαρχείο, υπέροχο διαμέρισμα 3ου ορόφου με 3Δ-
ΣΚουζίνα μεγάλη, χώρια σαλόνι, δύο τουαλέτες, ατομική 
θέρμανση. Τιμή 360€
Στο Ρολόι, 2ος, άνετες σκάλες,2ΔΣΚΜπάνιο,ατομική θέρμαν-
ση πετρελαίου. Τιμή 200€
20ς όροφος, μεγάλο, άνετο διαμέρισμα, 2ΔΣΚουζίνα μεγάλη, 
κεντρική θέρμανση, διαμπερές με θέα. Τιμή 250€
Γραφείο υπέροχο στην οδό Ελιάς, 2ου ορόφου με έξι χώ-
ρους, κατάλληλο και για συστέγαση, πολύ άνετο. Τιμή 420€
Γραφείο στην οδό Καρακωστή με τρεις χώρους κατάλληλο 
για κάθε χρήση. Τιμή 250€
Περιοχή Ακρόπολης.Καινούργιο διαμέρισμα με 2ΔΣΚWC, 
2ος όροφος, θέα, με ντουλάπα, τζάκι, αποθήκη,  ατομική 
θέρμαση. Τιμή 300€ (κωδ 124)

ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο 3416τ.μ  προς Αγιο Γεώργιο τιμή 16000ευ-
ρώ(κωδΧΠ1)
Περιοχή Πατρίδας 10 στρέμματα 25000ευρώ(κωδ ΧΠ2)
Περιοχή Βικέλα .Οικόπεδο 990τ.μ 40000ευρώ(κωδΟΠ1) τιμή 
συζητήσιμη.
Στο Μετόχι οικόπεδο εντός σχεδίου 1200τμ, 40000ευρώ(κωδ 
ΟΠ2)
Περιοχή Τριλόφου, 6,5 στρέμματα με κτίσμα 165τ.μ, ενοίκιο 
500ευρώ, πώληση 150000ευρώ(κωδ ΧΠ3)
Προς Μέσση, 2 στρέμματα με αποθήκη 190τ.μ 60000ευ-
ρώ(κωδ ΧΠ4)
Αγροτεμάχιο, περιοχή παλιά Λυκογιάννη, 15250τ.μ με δέν-
δρα 8 ετών, 140 συμπήρινα, 140 εμπορικά, με μπεκάκια 
Τιμή 30000ευρώ (κωδ ΧΠ6)
Περιοχή Λαζοχώρι με Πατρίδα 20132τ.μ με ροδάκινα σε πα-
ραγωγή(4 ποικιλίες) τιμή 60000ευρώ(κωδ ΧΠ7)
Προς Λαζοχώρι, 15500τ.μ και 16000 τ.μ ,κοινόχρηστο, με 
μικρό αγροτόσπιτο, αποθήκη, και δένδρα (κεράσια και ρο-
δάκινα σε παραγωγή)αυτόματο πότισμα και προστασία από 
χαλάζι, τιμή 60000ευρώ (κωδ ΧΠ8)

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-Κωδ. 94 Πωλείται οικόπεδο στην Ραχιά 386 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσι-
μο με θέα, τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 95 Πωλείται οικόπεδο στη Βέροια, 1.017 τ.μ. κοντά στο κέντρο 
άρτιο και οικοδομήσιμο, τιμή πώλησης 220.000 ευρώ.
-Κωδ. 16 Πωλείται κατάστημα στη Βέροια κοντά στα ΛΟυτρά 40 τ.μ. 
με πατάρι και W.C., τιμή πώλησης 30.000 ευρώ.
-Κωδ. 15 Πωλείται κατάστημα στο Ρολόϊ 40 τ.μ. ισόγειο με 40 τ.μ. 
υπόγειο, τιμή πώλησης 30.000 ευρώ.
-Κωδ. 116 Πωλείται χωράφι πολύ κοντά στη Βέροια 10 στρ. με ροδάκι-
να, ποτίζεται με σταγονίδια, τιμή πώλησης 35.000 ευρώ.
-Κωδ. 115 Πωλείται 2 στρ. χωράφι στο Φράγμα σε πολύ καλό σημείο, 
τιμή πώλησης 9.000 ευρώ.
-Κωδ. 72 Πωλείται οικόπεδο στη Ραχιά 396 τ.μ. με θέα σε πολύ καλό 
σημείο, τιμή πώλησης 16.000 ευρώ.
-Κωδ. 197 Πωλείται διαμ. στο κέντρο 103 τ.μ., 3ος όροφος με ασαν-
σέρ, με 2Υ/Δ, κουζίνα, καθιστικό, σαλόνι, W.C. Έχει πολύ ωραία θέα, 
μεγάλα μπαλκόνια. Τιμή πώλησης 52.000 ευρώ
-Κωδ. 201 Πωλείται διαμ. στο κέντρο 74 τ.μ., 1ος όρ. με ασανσέρ, έχει 2Υ/Δ, 
σαλόνι, κουζίνα, W.C., ατομική θέρμανση. Τιμή πώλησης 40.000 ευρώ.
-Κωδ. 91 Πωλείται μονοκατοικία στον Άγιο Γεώργιο 200 τ.μ. σε 4 
στρεμ. οικόπεδο. Έχει 4 Υ/Δ, σαλοκουζίνα, W.C., βεσέ, τζάκι, σκεπή, 
συνθετικά κουφώματα, 2 καυστήρες για πετρέλαιο και υγραέριο. Είναι 
πλήρως ανακαινισμένη. Τιμή πώλησης 120.000 ευρώ.
-Κωδ. 84 Πωλείται μονοκατοικία στον Τριπόταμο 120 τ.μ. σε 220 τ.μ. 
οικόπεδο. Έχει 2 Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., Χρίζει μερικής ανακαίνι-
σης. Τιμή πώλησης 40.000 ευρώ.
-Κωδ. 70 Πωλείται μονοκατοικία στους Γεωργιανούς 50 τ.μ. σε 468 
τ.μ. οικόπεδο. Βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Χρίζει ανακαίνισης. 
Τιμή πώλησης 25.000 ευρώ.
-Κωδ. 91 Πωλείται οικόπεδο στην Φυτειά 1525 σε πολύ καλό σημείο. 
Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 69 Πωλείται οικόπεδο στο Εργοχώρι 500 τ.μ. γωνιακό. Τιμή 
πώλησης 140.000 ευρώ.
-Κωδ. 90 Πωλείται οικόπεδο στο Σέλι, 330 τ.μ. πολύ κοντά στο κέντρο. 
Τιμή πώλησης 16.000 ευρώ.
-Κωδ. 04 Πωλείται γκαρσονιέρα στο κέντρο της Βέροιας 40 τ.μ., 1ος 
όρ., έχει 1Υ/Δ, σαλοκουζίνα, W.C. Είναι πλήρως ανακαινισμένο. Τιμή 
πώλησης 32.000 ευρώ.
-Κωδ. 19 Πωλείται γκαρσονιέρα ημιυπόγεια στο κέντρο 60 τ.μ. Τιμή 
πώλησης 14.000 ευρώ.
-Κωδ. 100 Πωλείται χωράφι στον Τριπόταμο, 5.800 τ.μ. με δέντρα ρο-
δάκινα, πολύ νέα, έχει σταγονίδια. Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 71 Πωλείται χωράφι στο 7.5 χλμ. 4 στρ. Τιμή πώλησης 50.000 ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
-Πωλείται οικόπεδο στη Ραχιά 400 τ.μ., μέσα στο χωριό, κέντρο, 
18.000 ευρώ. ΚΩΔ. 72
-Πωλείται οικόπεδο 1.950 τ.. στους Γεωργιανούς με ρεύμα, νερό, 
θέα, 42.000 ευρώ. ΚΩΔ. 84

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ αποθήκη κοντά στ κάντρο 220 τ.μ., 50.000 ευρώ.

Τα ακίνητα που δημοσιεύονται είναι ένα μικρό
δείγμα της ποικιλίας ακινήτων που διαθέτουμε

Ζητούνται για αγορά από τους πελάτες μας χωράφια, 
κεντρικά καταστήματα, μονοκατοικίες, διαμερίσματα

Προσφοράτηςεβδομάδας
1. Πωλείταιδιαμ.100τ.μ.2οςόρ.στηνΠλατεία

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

2. Πωλείταιδιαμ. επί τηςΜητροπόλεως65 τ.μ.
πλήρωςανακαινισμένο.Τιμήπώλησης:28.000ευρώ

3. ΠωλείταιοικόπεδοστηΡαχιά500τ.μ.πανο-
ραμικό.Τμήπώλησης:17.000ευρώ.

4.Πωλείταιχωράφι3.500τ.μ.μεελιέςπολύκο-
ντάστηΒέροια,μενερόκαιρεύμα.Τιμήπώλησης:
14.000ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 73 τμ ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ 2ΔΣΚΧΛΚ. ΚΕΝΤΡΟ € 30.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τμ ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΑΤΟΜ.
ΛΕΒΗΤΑ, ΗΛΙΑΚΟ, ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ, ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ. ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ. 1Ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΕΝΤΡΟ € 35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 90 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ. 2Ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ € 35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87τ 3ος 2Δ-
ΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΛΟΥΞΠΛΗΣΙ-
ΟΝ ΠΙΕΡΙΩΝ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.μ.3ος-
3ΔΣΚΧΛΚ ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΘΕΑ,ΠΑΡΚΙΝ,ΠΑΠΑΓΟΥ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 145τ.μ.4ος 
3ΔΣΤΚΧΛΚCW ΛΟΥΞ ΤΖΑΚΙ ΑΤ.ΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗ,ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.ΘΕΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙAΜΕΡΙΣΜΑ 60τ.μ.1ΔΣΚ-
ΧΛΚΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΣΤΙΚΑ.
ΠΩΝΟΥΝΤΑΙ:2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ 1ΔΚ-
ΧΛΚ 1ος και 2ος 15.000€ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 155τ.μ.3Δ-
ΣΤΚΧΛΚWC ΛΟΥΞ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 130τ.μ.3ος 
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150τ.μ.Ε-
ΝΤΟΣ 1ΣΤΡ. ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΟΥΠΕΡ 
ΛΟΥΞ ΡΑΧΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50τ.μ.2ος 
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 85 τ.μ.2ΔΣΚ-
ΧΛΚ 2ος ΤΣΕΡΜΕΝΙ 40.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 35τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 840τ.μ. ΠΑΠΑΚΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 145τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 209τ.μ.ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΧΩΡΑΦΙ 4200τ.μ.ΠΑΝΟΡΑΜΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 320Τ.Μ. 

ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι : Δ Ι Α Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α 
100τ.μ.2ος ΘΕΑ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΓΙΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚ-
ΧΛΚ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ ΘΕΑ 220€ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ :ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3Δ-
ΣΤΚΧΚΛ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΤΖΑΚΙ,ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 55τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΠΟΘΗ-
ΚΗ,ΘΕΣΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΠΛΗΣΙΟΝ Α-
ΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΠΙΠΛΩ-
ΜΕΝΟ ΛΟΥΞ ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.1Δ-
ΣΚΧΛΚ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 180€ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚΧΛ-
ΚΑ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ(ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ)250€ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΕΠΙ-
ΠΛΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΑΛΑΞΙΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110τ.μ.Ε-
ΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ 
ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ 60τ.μ.ΠΑΤΑΡΙ 55τ.μ. ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 65τμ.ΜΕ 
ΠΑΤΑΡΙ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 60τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ 55τμ.ΠΑΤΑΡΙ 40τμ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙAΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚ-
ΧΛΚ,2ος ΤΖΑΚΙ,ΤΕΝΤΕΣ,ΧΩΡΙΣ ΚΟΙ-
ΝΟΧΡΗΣΤΑ,200€ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ:ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ.

www.mesitikoveria.gr

ΚΑΤΣΙΚΙΑΠΩΛΟΥΝΤΑΙμε τα δικαι-
ώματά τους. Πληροφορίες δίδονται στο 
τηλέφωνο: 23810 35234 από 9-11 το 
βράδυ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Πωλείται ποσοστό ή ολόκληρη επιχείρηση (best for) 

στο κέντρο της αγοράς της Βέροιας (Βενιζέλου 1), σε κα-
τάστημα συνολικού εμβαδού 300 τ.μ.

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:6942456600

Η βιομηχανία ΑΛΜΗΑ.Β.Ε.Ε. ζητά 
εποχικό προσωπικό για τις ανάγκες της 
παραγωγής του επόμενου εξαμήνου.

Συγκεκριμένα:
•Εργάτες και εργάτριες για το τμήμα 

παραγωγής
•Χειριστές ανυψωτικών μηχανημά-

των (κλαρκ)
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες 

μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις στην 
έδρα της επιχείρησης, στο 5ο χλμ. Αλε-
ξάνδρειας – Κρύας Βρύσης.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται α-
πό φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
email:info@almifoods.gr

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙεπαγγελματικόακίνη-
το350τ.μ.μεθάλαμοψύξης30κ.εκ.σε
έκταση 2 στρεμμάτων.Περιφραγμένο,
ασφαλτ/νο, γωνιακόσε κεντρικό δρό-
μο.Περιλαμβάνει δύο χώρους γραφεί-
ωνπλήρως εξοπλισμένων με έπιπλα.
3οχλμ.Ν.Νικομήδειας-Βέροιας.Πληρ.
τηλ.:6936975803.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες 
ανακαινίσεις σπιτιών, καταστημάτων με 
προσοχή στη λεπτομέρεια, πολύ καλές τι-
μές και συνέπεια στο χρόνο. Τηλ.: 6944 
764477 κ. Δημήτρης.
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ΑπότηνεπιχείρησηΗΡΑΕΠΕμε 
έδρα στο 7,5 χλμ Βέροιας – Νάουσας 
ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις μόνι-
μου προσωπικού για το συσκευαστήριο 
(εργάτες – συσκευάστριες – χειριστή / 
βοηθό χειριστή Κλαρκ) 

Δικαιολογητικά σε φωτοτυπίες
1)Αστυνομική ταυτότητα 
2)Εκκαθαριστικό Εφορίας
3)Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ 
4)ΑΜΚΑ
5)Πιστοποιητικό Υγείας
6)Αριθμό τραπεζικού λογαριασμού
Για τους αλλοδαπούς: Διαβατήριο - 

Άδεια παραμονής – Άδεια εργασίας
Πληροφορίες στο τηλ:2331093066 

email:
info@irafruit.gr, irafruit@otenet.gr



Άμεση ήταν η κινητοποίηση του μηχανισμού 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων και του ΕΛΓΑ από το μεσημέρι της Τετάρτης 
(10/7/2019), κατ’ εντολή του Υπουργού Μάκη Βο-
ρίδη, προκειμένου να καταγραφεί το σύνολο των 
ζημιών στις καλλιέργειες των περιοχών οι οποίες 
επλήγησαν από ακραία καιρικά φαινόμενα. 

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων Μάκης Βορίδης, είχε διαρκή ενημέρωση, 
καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας για την πορεία 
των καιρικών φαινομένων ενώ ο πρόεδρος του 
ΕΛΓΑ, Φάνης Κουρεμπές τον πληροφορούσε για 
τις ζημιές οι οποίες προκαλούνταν. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός και οι Υφυ-
πουργοί, Κώστας Σκρέκας και Φωτεινή Αραμπα-

τζή ενημέρωσαν εκτάκτως τους δημοσιογράφους 
το μεσημέρι της Πέμπτης: «Από την πρώτη στιγ-
μή, επικοινώνησα με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ 
και του ζήτησα άμεσα να μεταβούν σε όλες τις 
πληγείσες περιοχές, κλιμάκια επιθεωρητών και ε-
λεγκτών, οι οποίοι θα διαπιστώσουν τις ζημιές και 
θα προχωρήσουν στην καταγραφή για την άμεση 
διαδικασία της αποζημιώσεως, προτού εκπνεύ-
σουν οι νόμιμες προθεσμίες για τις δηλώσεις που 
κάνουν οι παραγωγοί. Η νόμιμη προθεσμία για 
την δήλωση ζημίας είναι 15νθήμερη και θέλουμε 
να γίνει άμεσα η διαδικασία της καταγραφής. 
Έχω ενημερωθεί από τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ, κ. 
Κουρεμπέ για τις ενέργειες του», ανέφερε μετα-
ξύ άλλων ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων. 
Ο κ. Βορίδης συμπλήρωσε ότι έχει ήδη επι-

κοινωνήσει με μέλη κλιμακίων σε πληγείσες πε-
ριοχές ώστε να αποκτήσει προσωπική εικόνα της 
κατάστασης και πρόσθεσε: «Έχουν παρατηρηθεί 
μεγάλες ζημιές από το χαλάζι, την ανεμοθύελλα 
και τις βροχοπτώσεις στις παρακάτω περιφερεια-
κές ενότητες:  

Έβρου σε ελιές, βαμβάκι και οπωροφόρα,
Ροδόπης σε βαμβάκι, καπνά, ακτινίδια και 

οπωροκηπευτικά,
Καβάλας σε αροτραίες εκτάσεις, 
Χαλκιδικής σε ελιές, αμπέλια και θερμοκήπια 

κηπευτικών,
Θεσσαλονίκης σε αμπέλια και αροτραίες καλ-

λιέργειες,
Ημαθίας σε οπωροφό-

ρα
Πιερίας σε οπωροφό-

ρα, κηπευτικά και καπνά
Λάρισας σε οπωροφό-

ρα, καπνά και βαμβάκι
Φλώρινας σε φασόλια 

και οπωροφόρα
Μαγνησίας σε οπωρο-

φόρα και ελιές
Καρδίτσας σε αροτραί-

ες καλλιέργειες και 
Βοιωτίας σε κρεμμύδια 

και βαμβάκι». 
Ειδικότερα για την 

Περιφερειακή Ενότητα 
Χαλκιδικής ο Υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, Μάκης 
Βορίδης τόνισε: «Έχει 
κηρυχθεί σε κατάσταση 
εκτάκτου ανάγκης αφού 
επλήγη από ανεμοθύελ-
λα με ιδιαίτερη σφοδρό-
τητα. Κλιμάκιο στελεχών 
του υποκαταστήματος της 
Θεσσαλονίκης, με επικε-
φαλής την προϊσταμένη, 
βρίσκεται από το πρωί 

(σ.σ.: Πέμπτη 11/7/19) στις πληγείσες περιοχές. 
Έχουν άμεση εικόνα του είδους και του ύψους 
των ζημιών και έχουν ενημερώσει τους ασφαλι-
σμένους και τους φορείς που τους εκπροσωπούν, 
για τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουν».  

Επιπροσθέτως ο κ. Βορίδης έκανε σαφές ότι 
«εξατομικευμένες εκτιμήσεις θα αρχίσουν άμεσα 
με προτεραιότητα στις καλλιέργειες που βρίσκο-
νται στο στάδιο της συγκομιδής ενώ θα υπάρξει 
νέα ενημέρωση μόλις έχουμε ακριβέστερη εικόνα 
για το ύψος και την έκταση των ζημιών» για να 
καταλήξει: «Το αποζημιωτικό κομμάτι που ενδια-
φέρει άμεσα έχει λειτουργήσει και έχει κινηθεί ο 
σχετικός μηχανισμός της καταγραφής». 

P Το 70% του ανθρώπινου σώμα-
τος είναι νερό. Αγγούρια με άγχος σάς 
λέω…

 
P Είναι φανερό ότι δεν τρώμε 

πολύ. Πίνουμε!
 
P Ωστόσο μην εφησυχάζουμε. Προ-

χθές στη Βαλένθια πήρε φωτιά μεγάλο 
ενυδρείο.

 
P Κανονικά, με τέτοια περιεκτι-

κότητα σε νερό στο ανθρώπινο σώ-
μα, μήπως θα ήταν πιο χρήσιμος α-
πό γιατρό ένας υδραυλικός;

 
P Το 70% του ανθρώπου νερό, το 

70% του πλανήτη νερό. Γι’ αυτό ο καθένας μας ζει 
στον κόσμο του.

 
P Κατά τα λοιπά. Το χάδι και η αγκαλιά 

μειώνουν το άγχος, τους παλμούς της καρδιάς 
και την υψηλή πίεση. Με γνωστές ή με άγνω-
στες;

 
P Συναγερμός από ακτιβιστές για τα γαϊδου-

ράκια της Σαντορίνης. Καμία μέριμνα για τα υπο-
ζύγια της Μυκόνου.

 
P Ούτε για τα γομάρια των Αθηνών.
 
P Θέμα γερμανικών αποζημιώσεων ανοίγει 

η Γερμανία. Μετά την κυβέρνηση κέρδισε και το 
λαχείο ο Μητσοτάκης.

 
P Τώρα εξηγείται γιατί έτρεμε η Μέρκελ 

τις προάλλες.
 
P Θέλουν να μας δώσουν τις αποζημιώσεις 

για να τους πληρώσουμε τα δανεικά που τους 
χρωστάμε.

 
P Σιγά το κελεπούρι ρε σεις η ΕΡΤ που 

θα το κάνουμε κομματικό παραμάγαζο. Με 3% 
τηλεθέαση;

 
P Έχει κι αλλού πορτοκαλιές που κάνουν 

πορτοκάλια. Αλλά και χυμό τρία φρούτα άμα θες.
 
P Να προσέξει τις σχέσεις με την Τουρκία 

η κυβέρνηση. Άλλο κακό δεν είχαμε να χάσου-
με τα τούρκικα σίριαλ.

 
P Στην ανάγκη χαρίστε τους και λίγη ΑΟΖ.
 
P Κανονικά, αφού καταργήσει το άσυλο 

στα πανεπιστήμια, να το πάει στα τούρκικα 
σίριαλ. Να μην μπαίνει κανείς μέσα.

 
P Στο ΣΥΡΙΖΑ σκέφτονται να κατέβουν στην 

πλατεία για αντιπολίτευση. Η πιο ευθεία οδός για 
το 3%.

 
P Ενώ στην κυβέρνηση θέλουν να ασχο-

ληθούν σοβαρά με το θέμα της ΔΕΗ. Ένα από 
τα πολλά που θα τους αλλάξει τα φώτα.

 
P Και:
 Προσγειώνονται εξωγήινοι στη Γη και ψά-

χνουν έναν Κλεομένη. Συναντάνε τον πρώτο άν-
θρωπο και τον ρωτάνε:

«Σε λένε Κλεομένη;»
«Όχι» λέει αυτός και χααπ, τον τρώνε!
Πάνε στον δεύτερο, τα ίδια:
«Σε λένε Κλεομένη;»
«Όχι» λέει αυτός και χααπ, τον τρώνε και αυ-

τόν.
Κάποια στιγμή αφού τους έφαγαν όλους, φτά-

νουν στον τελευταίο άνθρωπο επάνω στη Γη και 
ρωτάνε:

«Σε λένε Κλεομένη;»
«Ναι» τους απαντάει αυτός.
«Έλα ρε Κλεομένη! Φάγαμε τον κόσμο να σε 

βρούμε!»
Κ.Π.
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Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
Άμεση κινητοποίηση για την καταγραφή των ζημιών 
σε καλλιέργειες από τα ακραία καιρικά φαινόμενα 
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