
CMYK

ΤΡΙΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 • Αρ. Φύλλου 12.227  • Τιμή 0,60 ευρώ

Πρόγραμμα καλοκαιρινών 
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Στη σύσκεψη με την υφυπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης Φωτεινή Αραμπατζή

Τάσος Μπαρτζώκας: Δίκαιη 
αντιμετώπιση προς όλους 

και άμεσες ενέργειες

Φωτεινή, θα έρχομαι συνεχώς 
στο Υπουργείο για τα αγροτικά 

προβλήματα της Ημαθίας
Σελ. 5

Για τους πληγέντες στο Δήμο Βέροιας

Υποβολή αιτήσεων 
για ζημιές σε κύριες κατοικίες 

και οικοσυσκευές

Στις 8.15 π.μ. το κουδούνι 
από τη νέα σχολική χρονιά

Σάρωσαν τα μετάλλια και τις 
διακρίσεις οι μικροί Βεροιώτες 

του στίβου με 1 χρυσό, 
2 αργυρά και 3 χάλκινα

2 μετάλλια η Μαρία Μήτσιου 
και 5η στο στεφάνι η Στέλλα 

Μοτσιοπούλου του ΑΟΡΓ Βέροιας

Αύριο στις 11.00 το πρωί 
ορκίζεται η νέα Βουλή

Σελ. 7

Σελ. 2

Σελ. 9

Σελ. 9

Σελ. 2

Σελ. 4, 10

Σελ. 5
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«Βάλτε πλάτη»
και στα αγροτικά δάνεια

Μετά την χθεσινή σύσκεψη με αφορμή την επίσκε-
ψη της αρμόδιας υφυπουργού λόγω της ζημίας που 
υπέστησαν οι αγρότες από την καταστροφική κακοκαι-
ρία στο νομό Ημαθίας , τέθηκαν υπόψη της μέτρα για 
την άμεση στήριξη και ανακούφισή τους. Μέσα σε αυτά 
θα πρέπει να υπάρχει ρητώς και η πρόβλεψη για την 
στήριξη του κράτους στις δανειακές τους υποχρεώσεις. 
Για τα αγροτικά δάνεια, που μέχρι το τέλος του έτους οι 
οφειλέτες αγρότες θα πρέπει να καταβάλουν τις δόσεις 
τους στην τράπεζα, τι γίνεται; Η αγωνία και το άγχος των 
αγροτών είναι μεγάλο γιατί εκτός από την παράμετρο 
της χαμένης παραγωγής, του κατεστραμμένου φυτικού 
κεφαλαίου, έρχονται και οι υφιστάμενες δανειακές υπο-
χρεώσεις που με την υπάρχουσα κατάσταση είναι αδύ-
νατο να εξυπηρετηθούν. Επομένως, όπως έχει συμβεί 
και σε αντίστοιχες περιπτώσεις πολιτών που επλήγησαν 
από φυσικές καταστροφές και κηρύχθηκαν σε κατάστα-
ση έκτακτης ανάγκης, θα πρέπει να υπάρξει «πάγωμα» 
για 1-2 χρόνια στα δάνειά τους, αφαίρεση τόκων και 
προσαυξήσεων και άτοκη μακροχρόνια ρύθμιση με την 
στήριξη και εγγύηση του ελληνικού δημοσίου.  

Α ΔΕ ΣΜΕΥ ΤΗ ΚΑ ΘΗ ΜΕ ΡΙ ΝΗ
Ε ΦΗ ΜΕ ΡΙ ΔΑ ΝΟ ΜΟΥ Η ΜΑ ΘΙ ΑΣ
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Συνδρομές
Ε τή σια ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 100 ευ ρώ + ΦΠΑ
Ε ξα μη νιαί α ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 50 ευ ρώ + ΦΠΑ
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300 ευρώ + ΦΠΑ

Δημοσιεύσειςανά
εκατοστόστήλης
Πλει στη ρι α σμών και 
Δι α κη ρύ ξε ων             5,00 ευ ρώ.
Ι σο λο γι σμών Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 5,00 ευ ρώ.
Δημοσιεύσεις Δημοσίου 2,00 ευρώ.
Ιδιωτικές δημοσιεύσεις κατόπιν συ-
νεννόησης

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα

ήόχι
δενεπιστρέφονται

ΛΑΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ10

59132
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ

Κωδικός1801

τα
 λ

αϊ
κά

 μ
ας ΕΤΟΣ:

2019

Μήνας:7

Εβδομάδα:28

ΑνατολήΉλιου:05.15

ΔύσηΉλιου:19.47

197-168

ΤΡΙΤΗ
16

ΙΟΥΛΙΟΥ
Αθηνογένους ιερομ., Φαύστου μαρτ.

ΤέλοςΑυγούστουοιεπόμενεςπροβολές
τουθερινούσινεμάτηςΚΕΠΑ

Στο τριήμερο 26,27 
και 28 Αυγούστου, με-
ταφέρονται  οι επόμενες 
προβολές του θερινού 
κινηματογράφου της 
ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας,  
στο πάρκο Αγ.Αναργύ-
ρων.

Η απόφαση ελήφθη, 
λόγω των άστατων και-
ρικών συνθηκών (βρο-
χές) που προβλέπει η 
Ε.Μ.Υ μέχρι την Τετάρ-
τη, ώστε να αποφευχθεί 
και η παραμικρή  ταλαι-
πωρία των πολιτών.

ΟΜητσοτάκηςθαξεκινήσει
τοναντικαπνιστικό
απότηνΒουλή;

Η εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου αποτελεί προσω-
πικό στοίχημα τόσο του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη 
όσο και του νέου υπουργού Υγείας, Βασίλη Κικίλια, οι οποίοι 
είναι και οι δύο φανατικοί αντικαπνιστές. Η πρώτη κίνηση 
σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι να τον εφαρμόσουν εντός 
της ελληνικής Βουλής που θυμίζει “τεκέ”. Θεωρητικά το κάπνι-
σμα απαγορεύεται σε όλους τους χώρους του Κοινοβουλίου. 
Στην πραγματικότητα όμως δεν συμβαίνει αυτό. Οι πρώτοι 
που καταστρατηγούν τους κανόνες είναι συνήθως οι “θερια-
κλήδες” βουλευτές, που καπνίζουν στα γραφεία τους, στους 
διαδρόμους, στο εντευκτήριο και όπου αλλού θέλουν. Εικόνα 
“καφενείου” παρουσιάζουν κι αρκετά γραφεία υπαλλήλων της 
Βουλής, όπου πίσω από τις κλειστές πόρτες υπάρχει σύννεφο 
“τσιγαρίλας” και πάνω στα γραφεία τους υπάρχουν τασάκια με 
αποτσίγαρα. Ο μοναδικός καθαρός χώρος από “τσιγαρίλα” εί-
ναι η μεγαλοπρεπής αίθουσα της Ολομέλειας. Καιρός είναι να 
έρθει ο πολιτισμός και να εφαρμοστεί ο αντικαπνιστικός νόμος 
στους δημόσιους κλειστούς χώρους, δίνοντας το καλό παρά-
δειγμα πρώτα οι «εθνοπατέρες».

Κανονικά στις 8.15 θα ανοίγουν τα σχολεία, το πρωί 
«Δεν θα αλλάξει τίποτα στο ωράριο λειτουρ-

γιάς των Δημοτικών, των Γυμνασίων και των 
Λυκείων και θα ανοίγουν κανονικά στις 8.15 το 
πρωί», δήλωσε η υπουργός Παιδείας ΝίκηΚε-
ραμέως σε σχέση με τις εξαγγελίες του πρώην 
υπουργού Παιδείας ΚώσταΓαβρόγλου που 
ήθελαν να ανοίγουν τη νέα χρονιά στις 8.15, 
αντί για τις 9 που είχε ανακοινωθεί 

Η υπουργός Παιδείας διαβεβαίωσε επί-
σης σε συνέντευξή της ότι θα προσληφθούν 
κανονικά οι 4,5 χιλιάδες εκπαιδευτικοί για τα 
σχολεία ειδικής αγωγής και το σύστημα των 
εξετάσεων για τα πανεπιστήμια δεν θα αλλάξει 
για την επομένη χρόνια.

«Ανοιχτό» κουτί ρεύματος
και στο ΔΑΚ Μακροχωρίου

Συνέχεια στο σίριαλ των «ανοιχτών» κουτιών ρεύ-
ματος, έχουμε με την φωτογραφία που μας έστειλε 
αναγνώστης μας από το ΔΑΚ Μακροχωρίου. Συ-
γκεκριμένα μετά την δημοσίευση του «λαϊκού» για 
το εκτεθειμένο κουτί ρεύματος πίσω από την Παλιά 
Μητρόπολη, φωτογράφισε το ανοιχτό κουτί ρεύματος 
που βρίσκεται στην βάση ενός από τους τέσσερεις 
πυλώνες ηλεκτροφωτισμού του γηπέδου στίβου στο 
ΔΑΚ Μακροχωρίου. Όπως μπορείτε να διακρίνετε 
είναι απολύτως εκτεθειμένο και εξαιρετικά επικίνδυνο, 
αφού στον χώρο κυκλοφορούν πολλά μικρά παιδιά 
που μπορεί να θελήσουν να το επεξεργαστούν από 
περιέργεια… Ουαί κι αλίμονο, σπεύσατε αυτήν την 
στιγμή και ασφαλίστε το γιατί άλλες «αβλεψίες» ειδικά 
στον χώρο του ΔΑΚ μετά το συμβάν με τον σοβαρό 
τραυματισμό του αθλητή δεν δικαιολογούνται.   

Τσάμπακαίει
ηλάμπαστην
οδόΛουτρού

Μπορεί να ήταν Σάββατο 5.30 το 
απόγευμα, και ο ήλιος ντάλα, ωστό-
σο τα φώτα στους στύλους ηλεκτρο-
φωτισμού στην οδό Λουτρού, ήταν 
αναμμένα! Ρομαντικό περιβάλλον 
στο κέντρο της Βέροιας, μας γράφει 
ο αναγνώστης που μας έστειλε τις 
φωτογραφίες, προφανώς αστειευ-
όμενος. Δεν γνωρίζουμε αν οι δια-
κοπές ρεύματος που προηγήθηκαν 
λόγω της κακοκαιρίας, «αποσυντό-
νισαν» τον δημόσιο ηλεκτροφωτι-
σμό, ωστόσο το αναφέρουμε για 
να λάβουν τα μέτρα τους για να μην 
καίει τσάμπα η λάμπα…  

Καιχαλασμόςκαικεραυνοίκαισεισμός…Κάτιάλλο;
Κυριακή πρωί-πρωί, χαλάει ο κόσμος 

από την έντονη βροχόπτωση στη Βέροια, 
τις αστραπές, τις βροντές και δύο εκ-
κωφαντικούς θορύβους από κεραυνούς, 
που νόμιζες ότι έπεσαν μέσα στο σπίτι 
σου… Σκηνικό σκοτεινό για αρκετή ώ-
ρα, όμως εδώ είναι Ελλάδα, και ο ήλιος 
δεν άργησε να βγει και να στεγνώσει τα 
πάντα.

Είπαμε, εντάξει αυτό ήταν. Αμ δε… 
Στις 2 παρά 10 το μεσημέρι νάσου και ο 
σεισμός, που ταρακούνησε και την Ημα-
θία, μεγέθους 4,8 ρίχτερ, με επίκεντρο 8 
χλμ. νότια της Κοζάνης και εστιακό βάθος 
10 χλμ. Ακολούθησε και δεύτερος ευτυ-
χώς ασθενέστερος.

Κάτι άλλο έχουμε ή να πάμε διακοπές;

Αύριο ορκίζονται οι 300
της Βουλής

Αύριο Τετάρτη ορκί-
ζονται οι βουλευτές ό-
λων των κομμάτων που 
μπήκαν στη Βουλή μετά 
τις εκλογές της 7ης Ιου-
λίου. Οι 300 βουλευτές 
θα κάνουν «ποδαρικό» 
είτε με το αριστερό, είτε 
με το δεξί, για να δώ-
σουν όρκο, θρησκευτικό 
ή πολιτικό, ότι θα υπη-
ρετήσουν το συμφέρον 
του Ελληνικού λαού και 

θα τηρήσουν το Σύνταγμα και τους νόμους. Η τελετή ορκωμο-
σίας θα γίνει στις 11.00 το πρωί, στο Κοινοβούλιο.



Επίσκεψη στο γραφείο του δέχθηκε χθες Δευτέρα 15 Ιουλίου, 
ο Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κώστας Καλαϊτζίδης από την Υφυ-
πουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κα Φ. Αραμπατζή και 
τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Α. Βεσυρόπουλο, ενόψει της  σύ-
σκεψη που πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της επικοινωνίας των 
κ.κ. Καλαϊτζίδη και Βεσυρόπουλου αμέσως μετά τα ακραία καιρικά 
φαινόμενα που επικράτησαν στην Ημαθία την προηγούμενη εβδο-
μάδα.

Στη σύσκεψη παραβρέθηκαν οι Βουλευτές Ημαθίας, Α. Μπαρ-
τζώκας και Λ. Τσαβδαρίδης, ο Δήμαρχος Βέροιας Κ. Βοργιατζίδης, 
οι Περιφερειακοί σύμβουλοι Ημαθίας Ν. Καρατζιούλα και Θ. Τελη-
γιαννίδης, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ημαθίας Γ. Μπίκας, ο 
πρόεδρος της κοινοπραξίας ομάδων παραγωγών Χ. Γιαννακάκης, 
εκπρόσωποι αγροτικών συλλόγων, συνεταιρισμών και ιδιωτών με 
ενασχόληση τα αγροτικά προϊόντα.

Οι παρευρισκόμενοι, ενημέρωσαν την κα. Αραμπατζή για τα 
προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τα ακραία καιρικά φαινόμε-
να της προηγούμενης εβδομάδας, στο σύνολο της Περιφερειακής 
ενότητας.

Μεταξύ άλλων ζητήθηκαν
1) Στελέχωση με προσωπικό του τμήματος του ΕΛΓΑ στην Ημαθία
2) Άμεσες και δίκαιες εκτιμήσεις

3) Γρήγορες διαδικασίες αποζημιώσεων
4) Αναστολή πληρωμών φόρων και ασφαλιστικών εισφορών για 

τους πληγέντες
5) Να εξεταστεί η δυνατότητα προκαταβο-

λής καθώς τις τελευταίες χρονιές ο αγροτικός 
κόσμος έχει φτάσει στα όριά του

6) Η καταστροφή φυτικού κεφαλαίου να 
αποζημιωθεί άμεσα και να μην υπαχθεί στα 
ΠΣΕΑ με τις μακροχρόνιες διαδικασίες εκτα-
μίευσης

Οι υφυπουργοί και οι βουλευτές της Ημα-
θίας, άκουσαν με προσοχή τα προβλήματα 
που δημιουργήθηκαν και τα αιτήματα του 
αγροτικού κόσμου και δεσμεύτηκαν από την 
πλευρά τους να εργαστούν προς την κατεύ-
θυνση επίλυσής τους.

Με αφορμή την επίσκεψη της Υφυπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην 
Ημαθία, ο Κ. Καλαϊτζίδης έθεσε και τα ζητή-
ματα της υποστελέχωσης της Διεύθυνσης Α-
γροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και της 
άμεσης ανάγκης για ενίσχυση της υπηρεσίας 

με εξειδικευμένο προσωπικό κυρίως στις ειδικότητες των Γεωπόνων 
και των Κτηνιάτρων.
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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

Μετά την φονική κακοκαιρία που 
έπληξε το νομό μας και την ολοκλη-
ρωτική καταστροφή που υπέστησαν 
οι καλλιέργειες από την χαλαζόπτωση 
και την ισχυρή ανεμοθύελλα και λαμ-
βάνοντας υπόψη τις εξευτελιστικές 
τιμές σε επιτραπέζια ροδάκινα και νε-
κταρίνια καθώς και τις χαμηλές τιμές 
στα συμπύρηνα, ο  Αγροτικός Σύλλο-
γος  Ημαθίας παραθέτει τα παρακάτω 
αιτήματα και απαιτεί να δοθεί άμεση 
λύση διότι τίθεται πρόβλημα επιβίω-
σης για τους παραγωγούς.

-- Να υπάρξει άμεση οικονομική 
στήριξη των πληγέντων παραγωγών 
όπως συμβαίνει και σε άλλες επαγγελματικές ομάδες 
καθώς ο νομός έχει κηρυχτεί σε κατάσταση έκτακτης α-
νάγκης

-- Παύση πληρωμών για τους πληγέντες αγρότες, των 
ασφαλιστικών εισφορών, ΕΝΦΙΑ, ΕΦΚΑ, Δανείων κ.α. για 
1 έτος

-- Να δοθούν προκαταβολές(τροπολογία) στους πλη-
γέντες έτσι ώστε να μπορέσουν να πληρώσουν τα έξοδα 
συγκομιδής και να μην έχουν νέες απώλειες εισοδήματος

-- Να στελεχωθεί με προσωπικό (γεωπόνους εκτιμη-
τές) το υποκατάστημα του ΕΛΓΑ Βέροιας έτσι ώστε να 
γίνουν σύντομα οι διαδικασίες εκτίμησης των ζημιών και 
να δοθούν το γρηγορότερο αποζημιώσεις στους αγρότες

-- Να είναι δίκαιες οι αποζημιώσεις και να υπάρξει τρο-
πολογία με την οποία δεν θα πάει στα ΠΣΕΑ η καταστρο-
φή του φυτικού κεφαλαίου αλλά θα αποζημιωθεί όπως και 
η χαλαζόπτωση σε σύντομο χρονικό διάστημα

--Να υπάρξει επίσης τροπολογία η οποία θα επιτρέπει 
τον συμψηφισμό των ασφαλιστικών εισφορών όλων των 
προηγούμενων ετών με τις πληρωμές αποζημιώσεων 
που έχουν να λάβουν οι παραγωγοί έτσι ώστε να μη μείνει 
ΚΑΝΕΙΣ απλήρωτος αγρότης που η καλλιέργεια του έχει 
υποστεί ζημιές

-- Να δοθούν στρεμματικές ενισχύσεις - βάση των 

δηλώσεων ΟΣΔΕ - στους παραγωγούς επιτραπέζιων ρο-
δάκινων και νεκταρινιών μέσω Deminimis για τις φετινές 
εξευτελιστικές τιμές που έχουν προκαλέσει απώλεια ει-
σοδήματος καθώς δεν αγγίζουν ούτε το 70% του κόστους 
παραγωγής. 

-- Αύξηση της τιμής τους συμπύρηνου ροδάκινου του-
λάχιστον στα 35 λεπτά ανά κιλό.

Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους ο Πρόεδρος και 
τα Μέλη του ΔΣ του Αγροτικού Συλλόγου Ημαθίας, η Ελ-
λάδα είναι η 2η δύναμη στην παγκόσμια αγορά όσον αφο-
ρά το συμπύρηνο ροδάκινο. Τη φετινή χρονιά το 40% και 
πλέον των καλλιεργήσιμων εκτάσεων συμπύρηνου ροδά-
κινου έχει υποστεί μεγάλες ζημιές από τις χαλαζοπτώσεις 
και ανεμοθύελλα. Σύμφωνα με το νόμο της προσφοράς 
και ζήτησης θα έπρεπε να υπάρξει ανάλογη αύξηση των 
τιμών,  οι οποίες όπως προαναφέραμε θα έπρεπε να κυ-
μαίνονται στα 35 λεπτά ανά κιλό τουλάχιστον. 

Τέλος ζητούν να πραγματοποιηθεί ευρεία σύσκεψη στο 
ΥΠΑΑΤ στην οποία θα συμμετέχουν βουλευτές των νομών 
όπου καλλιεργείται  συμπύρηνο ροδάκινο, βιομήχανοι 
και εκπρόσωποι ΑΓΡΟΤΩΝ, έτσι ώστε και λόγω έλλειψης 
διαπραγματευτικής ομάδας με την ΕΚΕ, να δοθούν όλες 
εκείνες οι εξηγήσεις, που οδηγούν στο να λαμβάνουν οι 
παραγωγοί χαμηλές τιμές στο συμπύρηνο ροδάκινο οι 
οποίες μάλιστα  δεν αγγίζουν ούτε το κόστος παραγωγής. 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Aυτοψία στις καλλιέργειες του Νομού από την 
Φωτεινή Αραμπατζή και τον Απ. Βεσυρόπουλο
Με πρωτοβουλία του Αγροτικού Συλλόγου Γεωργών Βέροιας παρόντος του προέδρου 

Αναστάσιου Χαλκίδη και του Αντιπροέδρου Γιάννη Βράνα έγινε αυτοψία στις κατεστραμμέ-
νες φάρμες του Νομού Ημαθίας. Προσκεκλημένοι ο  Υφυπουργός οικονομικών Απόστολος 
Βεσυρόπουλος και η Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων Φωτεινή Αραμπατζή. 

Το μέγεθος και την έκταση της καταστροφής θέλαμε να δουν «ιδίοις όμμασιν» οι κυβερ-
νητικοί παράγοντες στους οποίους εκθέσαμε και την δραματική κατάσταση στην οποία έχουν 
περιέλθει οι αγρότες της Ημαθίας.

Αποσπάσαμε την υπόσχεσή τους για γρήγορες και έγκυρες αποζημιώσεις και στήριξη 
των παραγωγών .  

Ο Αγροτικός Σύλλογος Γεωργών Βέροιας  όπως πάντοτε βρίσκεται στην πρώτη γραμμή 
της μάχης για τους αγρότες και θα συνεχίσει μεχρι την αποκατάσταση των ζημιών και την 
δίκαιη αποζημίωση των αγροτών.

ΓΙΑ ΤΟΝ Α.Σ. ΓΕΩΡΓΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Αναστασιος Χαλκιδης   Γιαννης Βράνας

Ευρεία σύσκεψη χθες το πρωί στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη
Έξι αιτήματα κατέθεσε η Ημαθία στην Υφυπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης μετά τις καταστροφές στις παραγωγές του Νομού

Οκτώ αιτήματα του Αγροτικού 
Συλλόγου Ημαθίας για τα ροδάκινα



«Λάχανα και Χάχανα Κλικ 
στη Λαχανοχαχανοχώρα» 

την Παρασκευή 
στο Θέατρο Άλσους της Βέροιας

Η παιδική σκηνή του 
Χρήστου Τριπόδη παρου-
σιάζει για πρώτη φορά 
στην Βέροια το πρωτότυ-
πο μιούζικαλ για παιδιά του 
Τάσου Ιωαννίδη «Λάχανα 
και Χάχανα Κλικ στη Λαχα-
νοχαχανοχώρα» στο «Θέ-
ατρο Άλσους Βέροιας» την 
Παρασκευή 19 Ιουλίου στις 
21:00.

Ένα σύγχρονο μιού-
ζικαλ για παιδιά, εγκεκρι-
μένο από το Υπουργείο 
Παιδείας, με εξαιρετικούς 
συντελεστές,γνωστούς η-
θοποιούς, βιντεοπροβολές,  
με ευφάνταστα σκηνικά, με 
πολύχρωμα κουστούμια 
για λαχανοξωτικά, παπα-
γάλους, ιπποπόταμους, 
πεταλούδες, νεράιδες, σε 
περιπλανήσεις με βαρκού-
λες, τρενάκια, πατίνια, στο 
ρυθμό και την μαγεία των 
τραγουδιών «ΛΑΧΑΝΑ ΚΑΙ 
ΧΑΧΑΝΑ», επανέρχεται 
στις θεατρικές σκηνές σε ό-
λη την Ελλάδα και ταξιδεύει 
στο εξωτερικό στους απα-
νταχού Έλληνες.

O Τάσος Ιωαννίδης έγραψε την μουσική και το πρωτότυπο σενάριο με τραγούδια έξυπνα, γλυκά, αστεία, που 
πέρα από την εκπαιδευτική τους χρησιμότητα είναι και πολύ διασκεδαστικά και σκηνοθετεί μαζί με τον Χρήστο 
Τριπόδη μία παράσταση με δράση, φαντασία, γέλιο, χαρά και τραγούδι, με χαρακτήρες πολύ γνώριμους από την 
καθημερινή ζωή των παιδιών και άλλους φανταστικούς παρμένους από τον κόσμο του ονείρου.

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Ζώης, Φαίη Ψωμαδάκη, Άννα Βασιλείου, Αλέξανδρος Σαριπανίδης, Ειρήνη Ιερωνυ-
μάκη, Μιχάλης Τριπόδης και ο Χρήστος Τριπόδης.

Σκηνοθεσία : Χρήστος Τριπόδης - Τάσος Ιωαννίδης
Xορογραφίες: Άννα Αθανασιάδη
Παραγωγή: ΜΕΘΕΞΙΣ  
Προπώληση εισιτηρίων 8 ευρώ: «Χώρος Τεχνών» 

(2331078100) & Βιβλιοπωλείο «Επίκαιρο» (2331024612)
και Ηλεκτρονική προπώληση στο viva.gr ή στο 11876
Γενική είσοδος 9 ευρώ
Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ
Επικοινωνία: 2107622034, 6943290294-   email : 

methexis.theater@gmail.com
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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

Εκδρομή του Ομίλου 
Προστασίας Παιδιού

Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού διοργανώνει εκ-
δρομή στην Άνδρο, με ημερήσια εκδρομή και στη 
Μύκονο από 23-27 Σεπτεμβρίου.

 Πληροφορίες τηλέφωνο κα Καίτη Γαλλίκα 
6978001783.

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
 
 Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  

Σύλλογος Φίλων   Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  
Ειδικών Δεξιοτήτων  Δ. Βέροιας ευχαριστεί 
θερμά τους κάτωθι για τις δωρεές τους:

1.    Την επιχείρηση υποδημάτων «ΠΟΤΑ-
ΜΟΠΟΥΛΟΣ» για την δωρεά σε παντόφλες 
για τις ανάγκες του Κέντρου

2.    Την επιχείρηση «ΚΤΗΜΑ ΚΥΡ. – ΓΙΑΝ-
ΝΗ» για την δωρεά κρασιού 

 Η Πρόεδρος του Συλλόγου
 και Εθελόντρια Διευθύντρια

 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Από αύριο οι καλοκαιρινές  
εκδηλώσεις στο Σέλι

Το βασικό πρόγραμμα των καλοκαιρινών εκδηλώσεων και δραστηρι-
οτήτων του ανακοινώνει το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Τουριστικού Συλλόγου Σελίου, (Π.Τ.Ο.Σ) 
το οποίο θα περιλαμβάνει και αγώνες παιδικού ποδοσφαίρου, ημερήσια εκδρομή και Seli 
mountain running στις 24 & 25 Αυγούστου.

Διευκρινίζεται ότι το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί σε περίπτωση έκτακτων καιρικών 
φαινομένων. 

Οι εκδηλώσεις έχουν ως εξής:
Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019: Γνωριμία με το άθλημα του χάντμπολ - προπόνηση στο γήπεδο  

μπάσκετ στα Αλώνια στις 5.30 μ.μ.*
Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019: Μεγάλη παιδική γιορτή με εμψυχωτές, face painting, παιχνίδια 

στην κεντρική πλατεία «Μακεδονίας» στις 6.00 μ.μ.
Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019: Γνωριμία με το άθλημα του ποδοσφαίρου - προπόνηση στο γή-

πεδο ποδοσφαίρου στις 5.30 μ.μ.*
Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019: Η κινητή Βιβλιοθήκη της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Βέροιας 

στην κεντρική πλατεία «Μακεδονίας» από τις 12.00 έως τις 2.00 μ.μ.
Σάββατο 27 Ιουλίου 2019: Μουσική βραδιά με μουσικό σχήμα (λεπτομέρειες τις επόμενες 

ημέρες).
Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019: Γνωριμία με το άθλημα του μπάσκετ - προπόνηση στο γήπεδο 

μπάσκετ στα Αλώνια στις 5.30 μ.μ.*
Κυριακή 4 Αυγούστου  2019: Γιορτή Πίτας στην κεντρική πλατεία «Μακεδονίας» στις 12 

το μεσημέρι.
Τετάρτη 7 Αυγούστου 2019: 1) Γνωριμία με τον στίβο - προπόνηση στο γήπεδο ποδο-

σφαίρου στις 5.30 μ.μ.* 2) Θεατρική παράσταση (λεπτομέρειες εντός των ημερών).
Σάββατο 10 Αυγούστου 2019: Ποδηλατοδρομίες στις 5.30 μ.μ.*
Τρίτη 20 Αυγούστου 2019: Η Κινητή Βιβλιοθήκη της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Βέροιας στην 

κεντρική πλατεία «Μακεδονίας» από τις 12.00 έως τις 2.00 μ.μ.
Σάββατο 24 Αυγούστου 2019: 4ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών Δήμου Βέροιας, στο 

parking στην είσοδο του χωριού** (το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί από το Δήμο Βέροιας).

*Σε συνεργασία με το Δήμο Βέροιας και την Κ.Α.Π.Α. Βέροιας
**Σε συνεργασία με το Δήμο Βέροιας και την Αντιδημαρχία Τουρισμού



Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην έδρα 
της Π.Ε. Ημαθίας υπό την υφυπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων κα Φωτεινή Αραμπατζή 
και στην επιτόπια επίσκεψη σε πληγείσες αγροτικές 
εκτάσεις από τη θεομηνία της 10ης Ιουλίου, συμμε-
τείχε ο βουλευτής Ημαθίας Τάσος Μπαρτζώκας, τη 
Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019. 

Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι τρεις βουλευτές Η-
μαθίας της ΝΔ, ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας, ο 
Δήμαρχος Βέροιας, η προϊσταμένη του υποκαταστή-
ματος ΕΛΓΑ Βέροιας, καθώς και εκπρόσωποι συνε-
ταιριστικών οργανώσεων και αγροτικών συλλόγων 
και άλλων φορέων της Ημαθίας. 

Από την σύσκεψη και την επίσκεψη στις αγροτικές 
εκτάσεις η κα Αραμπατζή είχε την ευκαιρία να δια-
πιστώσει ιδίοις όμμασι το μέγεθος της καταστροφής 
που υπέστη το φυτικό κεφάλαιο της Ημαθίας, πέραν 
της ολοσχερούς καταστροφής στην φετινή παραγω-
γή. Επίσης, η υφυπουργός έγινε δέκτης των αιτημά-
των, τόσο των πολιτικών προσώπων, όσο και των 
εκπροσώπων των αγροτών, για γρήγορη και δίκαιη 
αποζημίωση των πληγέντων. 

Ειδικότερα, ο Τάσος Μπαρτζώκας σημείωσε μετα-
ξύ άλλων πως πρέπει να διασφαλιστεί ότι θα αποζη-
μιωθούν όλοι οι πληγέντες, ενώ τόνισε για ακόμη μία 
φορά την ανάγκη να τροποποιηθεί ο κανονισμός του 
ΕΛΓΑ, ώστε οι αποζημιώσεις να είναι πιο δίκαιες και 
να καλύπτουν ευρύτερο φάσμα και, επίσης σημαντι-
κό, να καταβάλλονται άμεσα ή μέσα σε πολύ μικρό 
χρονικό διάστημα. 

Σε δήλωση του ο Τάσος 
Μπαρτζώκας αναφέρει:

«Από την πρώτη μέρα της 
πρωτοφανούς θεομηνίας που 
έπληξε την περιοχή μας βρέθη-
κα τόσο στο υποκατάστημα του 
ΕΛΓΑ στη Βέροια με τους εκ-
προσώπους των αγροτών, όσο 
και στην Περιφερειακή Ενότητα 
Ημαθίας, όπου κάναμε σύσκε-
ψη με τον κ. Καλαϊτζίδη για να 
εξετάσουμε τους τρόπους της ά-
μεσης αντίδρασής μας μπροστά 
στην ολοκληρωτική καταστροφή. 

Αποτέλεσμα των κοινών ενεργειών μας ήταν αρχικά να 
κηρυχθεί η Ημαθία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να 
ενεργοποιηθούν όλες οι συναρμόδιες υπηρεσίες ώστε, με 
την δεδομένη πολιτική μας βούληση, να ξεκινήσουν άμεσα 
οι καταγραφές και σε σύντομο χρονικό διάστημα οι αποζη-
μιώσεις. Αυτό που ζήτησα από την υφυπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης κα Φωτεινή Αραμπατζή, που είχαμε την χαρά 
να υποδεχθούμε στην Ημαθία, είναι η  ανάγκη για άμεσες 
ενέργειες και ουσιαστικές παρεμβάσεις. Φυσικά, η παρου-
σία της υφυπουργού δείχνει ότι η κυβέρνηση έχει αυτή τη 
βούληση και όλοι μαζί θα αγωνιστούμε για να επουλώ-
σουμε τις πληγές αυτής της θεομηνίας, ώστε οι αγρότες 
μας να μην λάβουν την χαριστική βολή». 
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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 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑ-
ΛΑΜΠΟΣ του Ευσταθίου και της 
Παρασκευής, το γένος Καραπα-
τσά, που γεννήθηκε και κατοικεί 
στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας και 
η ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του 
Ιωσήφ και της Γεωργίας, το γέ-

νος Κίζα, που γεννήθηκε στη Βέροια και κατοι-
κεί στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, πρόκειται να 
παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει 
στον Ιερό Ναό Γεννήσεως Θεοτόκου στην Κου-
μαριά Ημαθίας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

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

Ο ΧΑΡΙΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Α-
ντωνίου και της Παναγιώτας, το 
γένος Ηρωΐδου, που γεννήθηκε 
και κατοικεί στη Βέροια και η 
ΜΠΟΧΩΡΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ του 

Αθανασίου και της Ελένης, το γένος Σακάλο-
γλου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, 
πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που 
θα γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.

Εξαιρετική συνάδελφος και πολύ καλή 
φίλη εδώ και χρόνια, η νέα Υφυπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Φωτεινή Αραμπα-
τζή αποδεικνύει με τη σημερινή της πα-
ρουσία στην Ημαθία την απόλυτη προτε-
ραιότητα που δίνει η νέα Κυβέρνηση στην 
προστασία του αγροτικού εισοδήματος.

Η επίσκεψη της ιδιαίτερα καταρτισμένης 
νέας Υφυπουργού στις πληγείσες αγροτι-
κές περιοχές του νομού καθώς και η σχε-
τική σύσκεψη στο γραφείο του Αντιπεριφε-
ρειάρχη με τη συμμετοχή και των θεσμικών 
παραγόντων της τοπικής αυτοδιοίκησης, 
του αγροτικού αλλά και του εμπορικού και 
επιχειρηματικού κόσμου, καταδεικνύουν 
την ουσία.

Ότι η Νέα Δημοκρατία μέσω και της 
νέας Υφυπουργού, κατανοεί τα ζητήματα, 

αντιλαμβάνεται την αγωνία των ανθρώπων 
της πρωτογενούς παραγωγής και συνει-
δητοποιεί την απόλυτη ανάγκη ταχύτατης 
αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πρό-
σφατης καταστροφής.

Φωτεινή, θα έρχομαι συνεχώς στο γρα-
φείο σου, στο Υπουργείο, όπως και στα 
γραφεία του έτερου Υφυπουργού κ. Σκρέ-
κα και κυρίως του Υπουργού κ. Βορίδη. 
Πέρα από την ανάγκη ταχύτατων και δίκαι-
ων αποζημιώσεων για τους πληγέντες πα-
ραγωγούς, εκκρεμμούν μία σειρά κρίσιμων 
ζητημάτων για την αγροτική παραγωγή της 
Ημαθίας μας. Και για την επίλυση αυτών 
των ζητημάτων, είμαι σίγουρος ότι θα είστε 
όλοι αρωγοί.

Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Βουλευτής Ν.Δ. Ημαθίας

Στη σύσκεψη με την υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινή Αραμπατζή

Τάσος Μπαρτζώκας: Δίκαιη 
αντιμετώπιση προς όλους 

και άμεσες ενέργειες

Φωτεινή, θα έρχομαι συνεχώς 
στο Υπουργείο για τα αγροτικά 

προβλήματα της Ημαθίας



6 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016TΡΙΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 14 Ι-

ουλίου 2019 στις 5.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου Βέ-
ροιας η Σοφία Κάτσιου σε ηλι-
κία 89 ετών.

Ο «Λαός» εκφράζει στους οι-
κείους της ειλικρινή συλλυπητή-
ρια.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 16 

Ιουλίου 2019 στις 5.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας η Αναστα-
σία Λύχνα σε ηλικία 79 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε το Σάββατο 13 Ι-

ουλίου 2019 στις 5.30 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας η Φωτεινή 
Δημ. Μαργαρίτη σε ηλικία 77 
ετών.

Ο «Λαός» εκφράζει στους οι-
κείους της ειλικρινή συλλυπητή-
ρια.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Ελεύθερη είσοδος 
σε μουσεία και 

αρχαιολογικούς χώρους 
για τους δικαιούχους ΚΕΑ

Στο πλαίσιο ενεργοποίησης του 2ου Πυλώνα και διασύν-
δεσης των ωφελουμένων ΚΕΑ, τα μέλη κάθε νοικοκυριού 
που έχει ενταχθεί στις δράσεις του ΚΕΑ  μπορούν να επισκέ-
πτονται δωρεάν τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους, 
τους ιστορικούς τόπους, τα μνημεία και τα μουσεία, τα οποία 
ανήκουν στο Δημόσιο και διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού.

Οι δικαιούχοι ΚΕΑ για να εισέλθουν δωρεάν στους χώ-
ρους που επιθυμούν, θα πρέπει να έχουν και να επιδεικνύ-
ουν:

α) αστυνομική ταυτότητα και β) εκτυπωμένη σχετική βε-
βαίωση η οποία είναι διαθέσιμη σε κάθε εγκεκριμένη αίτηση , 
στο πεδίο (ΕΚΤΥΠΩΣΗ > Εκτύπωση βεβαίωσης συμμετοχής 
για Υπ. Πολιτισμού.

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω παροχή ισχύει για το εξάμηνο 
διάστημα της περιόδου ενίσχυσης. 

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

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ             
Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροι-

ας``, ευχαριστούν θερμά:  
-Την κ.Βαρβάρα Ανδρεάδου,για την ευγενική προσφορά 1 πλή-

ρους γεύματος,εις μνήμη της μητέρας της Ευδοκίας Ανανιάδου,με την 
συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατό της.

-Ανώνυμους,για την ευγενική προσφορά παγωτού (6 τεμΧ3 Kgr),-
Φέτας 1 δοχ. (10 Kgr),Σκληρό Τυρί (9 Kgr) και Κασέρι ρολό  (5Kgr) 
,για τους Ηλικιωμένους του Γηροκομείου Βέροιας.

-Το Ιχθυοπωλείο κ.Ιωάννη Τσιλιγκερίδη,για την ευγενική προσφορά 
10 Kgr Γαλεού , για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.                                         

-Ανώνυμη Κυρία,για την ευγενική προσφορά ενός πλήρους γεύμα-
τος,εις μνήμη πολυαγαπημένου της προσώπου.

-Ανώνυμη Κυρία, για την δωρεά του ποσού των 50 Ε,εις μνήμη 
προσφιλών προσώπων.                                       

                             Εκ της Δ/νσεως 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρόφιμοι της Φιλόπτωχου Αδελφό-

τητος κυριών Βέροιας, ευχαριστούν για την ευγενική τους προσφορά:
1) Την οικογένεια  Κωνσταντίνου και Μαρίνας Γαβριηλίδη για τη 

δωρεά των 100 ΕΥΡΩ,  στη μνήμη Ελισάβετ  Λαζαρίδη αντί στεφά-
νου.

2) Ανώνυμη  κυρία  για τη δωρεά των 50 ΕΥΡΩ, στη μνήμη προ-
σφιλών νεκρών.

3) Τον κ. Σπανίδη Δημήτριο για τη δωρεά των 40 ΕΥΡΩ, υπέρ 
προσφιλών νεκρών.

4) Ανώνυμη κυρία για τα γιαούρτια και τον τραχανά.
5) Τον κ. Καλλιγά Νικόλαο, για τα επτά κιλά φακές και τα τέσσερα 

κιλά μυζήθρα.
6) Ανώνυμο κύριο για τα δέκα κιλά κιμά.
7) Ανώνυμο κύριο για τα δύο κιλά κιμά.
8) Ανώνυμη κυρία για τα πέντε λίτρα λάδι.
9) Τον κ. Παπαγιάννη Νικόλαο  για τα δέκα λίτρα λάδι.
10) Ανώνυμη κυρία για  τον κιμά,  τις μπριζόλες , το κοτόπουλο, το 

λάδι,  ρύζι, μακαρόνια, κριθαράκι, σάλτσες.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΉΡΙΑ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Τα Διοικητικά Συμβούλια του Αδελφάτου Γηροκομείου 
Βέροιας ,της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας`` και 
οι Εργαζόμενοι του Γηροκομείου Βέροιας, εκφράζουν τα 
θερμά και ειλικρινή συλλυπητήρια στην  κ.Μαρία Κάτσιου, 
Πρόεδρο του Δ.Σ. της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο 
Βέροιας`` και την οικογένεια της , για την απώλεια της πο-
λυαγαπημένης μητέρας τους , Σοφίας Κάτσιου.

Ευχόμαστε ολόψυχα  καλή δύναμη, αιωνία η μνήμη της 
και  ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή της. 

Η Πρόεδρος του Αδελφάτου 
Γηροκομείου Βεροίας        

Μούρτζιου - Χατζηευστρατιάδου Ευδοξία                                                



Για τους πληγέντες στο Δήμο Βέροιας
Υποβολή αιτήσεων για ζημιές σε 

κύριες κατοικίες και οικοσυσκευές
    Με την αρ. πρωτ. 5216/12-07-2019 απόφαση 

του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ο Δήμος 
Βέροιας κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανά-
γκης Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση 
των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συ-
νεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά 
φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες, ρι-
παίοι θυελλώδεις άνεμοι) που εκδηλώθηκαν στις 10 
Ιουλίου 2019. 

    Έπειτα από τα ανωτέρω ο Δήμος Βέροιας 
καλεί τους δημότες του που υπέστησαν ζημιές από 
την πλημμύρα που έλαβε χώρα στις 10 Ιουλίου 
2019, μόνο στις κύριες κατοικίες τους καθώς και 
στις οικοσυσκευές (εξοπλισμός κουζίνας, χώρων υ-
γιεινής, επίπλωση, ιματισμός κλπ) και όχι σε κτίρια 
άλλης χρήσης (πχ βοηθητικοί χώροι, αποθήκες, κα-
ταστήματα κλπ), να υποβάλλουν αίτηση μέχρι την 
9η Αυγούστου 2019, στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτι-
κής & Ισότητας Φύλων του Δήμου Βέροιας (Σταδίου 
51), προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1) Αίτηση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου 
προσώπου (χορηγείται από την υπηρεσία)

2) Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
3) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
4) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο 

Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους 2018  (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας και τον αριθμό 
των εξαρτώμενων ή/και φιλοξενούμενων μελών του δικαιούχου)

5) Τελευταίας υποβληθείσας Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) συνοδευόμενης από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται 
ότι δεν υπάρχει μεταβολή, σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας

6) Μισθωτήριο συμβόλαιο (εάν υπάρχει) ή φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΚΟ
7) Ε2 σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης.
Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι περισσότεροι του ενός, λόγω συγκατοίκησης κλπ, η οικονομική ενίσχυση 

χορηγείται σε έναν εξ αυτών, μετά από εξουσι-
οδότηση που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε 
να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 2331353814, 
816, 813 και 819.
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ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
 

Θερινό ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων 
Κατά το χρονικό διάστημα από 15/07 έως 15/08 το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων της Περιφε-

ρειακής Ενότητας Ημαθίας καθορίζεται συνεχές από Δευτέρα έως Παρασκευή, τις ώρες από 08:00 έως 
16:00.

Από την Ομάδα Δίωξης 
Ναρκωτικών Βέροιας

Συνελήφθη 38χρονος 
στην Ημαθία  

για καλλιέργεια
 δενδρυλλίων κάνναβης

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της 
διάδοσης των ναρκωτικών, συνελήφθησαν στις 12 Ιουλίου 2019 σε 
περιοχές της Ημαθίας και των Σερρών, δύο άνδρες σε διαφορετικές 
περιπτώσεις, για καλλιέργεια 

Στην περίπτωση της Ημαθίας, από αστυνομικούς της Ομάδας 
Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας, συνελήφθη 
προχθες το μεσημέρι σε αγροτική περιοχή της Ημαθίας, 38χρονος 
ημεδαπός, καθώς εντοπίστηκε να καλλιεργεί μέσα σε πυκνή βλά-
στηση συνολικά 11 δενδρύλλια κάνναβης ύψους έως 1 μέτρου και 
60 εκατοστών, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Ο δράστης θα οδηγηθεί στις κατά τόπους αρμόδιες Εισαγγελικές 
Αρχές.
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Στην τελική ευθεία μπαίνουν από 
αύριο όλα τα ζητήματα που αφο-
ρούν την ομάδα της ΒΕΡΟΙΑΣ, 

πριν την έναρξη της προετοιμασίας για 
το πρωτάθλημα της Football League.

Το βασικότερο θέμα που προηγείται για επίλυση, 
είναι αυτό του ΑΦΜ για την ίδρυση της νέας ΠΑΕ, 
από την οποία θα «τρέξουν» όλα τα ζητήματα. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες μας, αναμένεται μέχρι την Τε-
τάρτη να αποδοθεί στην προσωρινή διοίκηση ο ΑΦΜ 
για την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύστασης 

ποδοσφαιρικής εταιρείας
Όπως γράψαμε και σε προηγούμενα ρεπορτάζ 

μας, οι άνθρωποι που τρέχουν όλα τα θέματα της ο-
μάδας, τόσο τα αγωνιστικά, όσο και αυτά που έχουν 
σχέση με τον ΑΦΜ της νέας ΠΑΕ, είναι σε αναμονή 
εδώ και ένα 10ήμερο, όμως μέχρι σήμερα υπήρξε 
αρκετή καθυστέρηση, κάτι που οφείλεται στις υπη-
ρεσίες του Δημοσίου οι οποίες υπολειτουργούσαν 
λόγω των εκλογών, αν και η διοίκηση της ΒΕΡΟΙΑΣ 
κατέθεσε έγκαιρα και ολοκληρωμένο φάκελο.

Έγιναν έξι μεταγραφές και έπεται συνέχεια
Παράλληλα με τις διαδικασίες ίδρυσης της ΠΑΕ, 

οι υπεύθυνοι της ομάδας κινούνταν και στο αγωνι-
στικό κομμάτι. Επιβεβαιωμένες πληροφορίες αναφέ-
ρουν πως μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί έξι, 
τουλάχιστον, μεταγραφές οι οποίες θα ανακοινωθούν 
επίσημα μόλις η ΠΑΕ πάρει νομική και φορολογική 
μορφή. Πρόκειται για παίκτες που προέρχονται οι 
περισσότεροι από μεγαλύτερες κατηγορίες και με την 
αγωνιστική τους παρουσία θα συμβάλλουν τα μέγι-
στα στην προσπάθεια πρωταθλητισμού που θα κάνει 
η «βασίλισσα» του βορρά.

Βέβαια οι μεταγραφές δεν σταματούν μόνο σ΄ 
αυτούς που μέχρι τώρα συμφωνήθηκαν. Μέχρι την 
έναρξη της προετοιμασίας θα έχει ολοκληρωθεί το 
90% του έμψυχου δυναμικού της ομάδας.

Όσον αφορά την έναρξη της προετοιμασίας, όλα 
εξαρτώνται από την ημερομηνία έναρξης του νέ-
ου πρωταθλήματος. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η 
«πρώτη» της ΒΕΡΟΙΑΣ αναμένεται να αρχίσει στο 
τέλος του μήνα ή το αργότερο στην πρώτη βδομάδα 
του Αυγούστου, ενώ το βασικό στάδιο θα γίνει στα 
3-5 Πηγάδια, είτε από 1 έως 15 Αυγούστου, είτε από 
15 έως 30 Αυγούστου, ανάλογα, όπως προαναφέρα-
με με την έναρξη του πρωταθλήματος.

πηγή. kerkidasport.gr

Παρά τις αντίξοες 
καιρικές συνθήκες 
που επικρατούσαν το 
Σαββατοκύριακο 13 
& 14 Ιουλίου (βροχή 
και καταιγίδες σε όλη 
την Βόρειο Ελλάδα)   
και την αποτρεπτική 
καταιγίδα την Κυρια-
κή τα Ξημερώματα 
σε όλη την κεντρική 
Μακεδονία, η φύση 
έκανε το χατίρι στην 
διοργάνωση του 9ου 
αγώνα ορεινού τρεξί-
ματος Ξηρολιβάδου 
και στο χωριό Ξηρο-
λίβαδο δεν έβρεξε 
σχεδόν καθόλου πα-
ρά μόνο πήρε ένα ψι-
λόβροχο την Κυριακή 
το πρωί μεταξύ 7:00 
πμ και 8:15 πμ. Με την βοήθεια λοιπόν του καιρού 
ολοκληρώθηκε  με μεγάλη επιτυχία την Κυριακή 
14 Ιουλίου 2019 ο 9ος αγώνας ορεινού τρεξίματος 
Ξηρολιβάδου.  

Αν και με αποτρεπτικές καιρικές συνθήκες στην 
γύρω περιοχή , 302  δρομείς στήθηκαν στην γραμ-
μή εκκίνησης. Ο αγώνας ξεκίνησε στις 9:35 π.μ. Η 
διαδρομή η οποία ήταν όλη μέσα στο πεύκό δάσος 
άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις στους ξένους 
δρομείς και έφυγαν από το Ξηρολίβαδο με την 
υπόσχεση να επιστρέψουν του χρόνου.  Στις 9:15 
π.μ. έγινε αγώνας 1200μ μικρών παιδιών ηλικίας 
από 6 έως 15 ετών και το χάρηκαν μικροί και μεγά-
λοι αφού πολλοί γονείς έτρεξαν με τα παιδιά τους. 
Ο αριθμός των συμμετεχόντων παιδιών άγγιξε τους 
150 μαθητές. 

Στα πλαίσια των παράλληλων εκδηλώσεων 
το Σάββατο το απόγευμα πραγματοποιήθηκε για 
πρώτη φορά ποδηλατική ανάβαση 9000μ και υ-
ψομετρική 770μ (Βρωμοπήγαδο – Ξηρολίβαδο) 
με διοργανωτές τους 2 νεοσύστατους ποδηλατι-
κούς συλλόγους Βέροιας και Αλεξανδρειας και την 
υποστήριξη του Συλλόγου δρομέων Βέροιας . 24 
ποδηλάτες αποπειράθηκαν να κάνουν αυτόν τον 
σύντομο σε χιλιόμετρα αλλά δύσκολο αγώνα . Το 
ιδιο βράδυ ο Δήμος Βέροιας το τμήμα ΚΕΠΑ και ο 
Πολιτιστικός Σύλλογος Ξηρολιβάδου διοργάνωσαν 
συναυλία με χάλκινα αλλά δυστυχώς μια απότομη 
βροχή δεν επέτρεψε να ξεκινήσει η εκδήλωση  

Την ευθύνη της διοργάνωσης την είχε ο Σύλ-
λογος δρομέων Βέροιας και ο ΟΚΑ Βικέλας με 
ουσιαστικό συνδιοργανωτή το Αθλητικό τμήμα του 
Δήμου Βέροιας  Κ.Α.Π.Α. Με την αμέριστη βοήθεια 
της Αντιδημαρχίας καθαριότητας  ανακύκλωσης 

περιβάλλοντος & πολιτικής προστασίας  , του ΠΟΞ 
(πολιτιστικό όμιλο Ξηρολιβάδου), της ομάδας αντι-
μετώπισης καταστροφών Εθελοντές Καλαμαρίάς 
(ΟΜΑΚ) , της ΛΕΜΟΒ,  Της ομάδας motors Sports 
Team (River enduro), του Σύλλογου Ψηφιδωτό 
Μακροχωρίου τον ΣΧΟΒ και τον κο Παντελίδη  για 
την παραχώρηση φουσκωτής αψίδας , την ιδιω-
τική κλινική Ευαγγελισμός για την παραχώρηση 
του ασθενοφόρου, τον Ιατρό κο Γεωργίου , το all 
about massage για τις δωρεάν υπηρεσίες μασάζ 
που προσέφερε στους δρομείς μελή  του Συλλόγου 
δρομέων Βέροιας , τους φωτογράφους Νατάσσα 
Βογιατζή και Μπαζάκα Αντώνη τον βιντεολύπτη 
Θωμαιδη Νίκο και τους κατοίκους του χωριού με τις 
ειδικές υπηρεσίες τους.

Ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς μας που 
χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε να ανταπεξέλθει 
οικονομικά και πρακτικά η διοργάνωση:

Μέγας Χορηγός ο Συνεταιρισμός διαχείρισης 
συνιδιοκτησίας Ξηρολιβάδου

Τον αγροτικός Συνεταιρισμός Μέσης
Το café Mcoza
Το Ζαχαροπλαστείο LIDO
Την Novasert
Τους φούρνους Κογια (χορηγία βλάχικης πίτας)
Τον ΠΟΞ για την χορηγία νερών 
την ιδιωτική κλινική Ευαγγελισμός για την παρα-

χώρηση του ασθενοφόρου
Την επιχείρηση ξυλείας ’’ DIMOULAS WOOD’’
Το κατάστημα ηλεκτρονικών Αφοι Τσιάρα
Το Hardy Café di Milano 
Την φάρμα φρούτων ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ
Ευχαριστούμε επίσης όλο τον τοπικό τύπο που 

συμπαραστέκεται και είναι δίπλα μας σε όλες τις 
δράσεις και ανακοινώσεις μας

ΒΕΡΟΙΑ:Έγινανέξιμεταγραφές
Αναμένονταιοιανακοινώσεις

Με επιτυχία έγινε ο 9ος αγώνας 
ορεινού τρεξίματος στο Ξηρολιβάδου

Την ανανέωση με 13 ποδοσφαιριστές του 
περσινού ρόστερ ανακοίνωσε ο Μέγας 
Αλέξανδρος Τρικάλων, ο οποίος συνεχίζει 
τον προγραμματισμό για τη νέα αγωνιστική 
σεζόν, που θα βρει την ομάδα στο πρωτά-
θλημα της Γ’ Εθνικής κατηγορίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Η Διοίκηση του Μέγα Αλέξανδρου Τρικάλων Ημα-

θίας με μεγάλη της χαρά ανακοινώνει την ανανέωση 
της συνεργασία της με τους εξής ποδοσφαιριστές:

Αργυρόπουλος Δημήτριος
Κωνσταντινόπουλος Παναγιώτης

Πέικος Δημήτριος
Ατανάσοφ Χρήστος
Μηνούδης Χρήστος-Νεκτάριος
Κιρκιλιανίδης Ηλίας
Τσιρίδης Νικόλαος 
Σωτηράκης Χρήστος
Παρσόπουλος Αντώνιος
Λίτσι Αποστόλης
Χατζόπουλος Νικόλαος
Βλάχος Δημήτριος
Βουλγαράκης Γεώργιος
ΜΕΓΑ ΓΡΑΦΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ!!!

ΠΗΓΉ. Kerkidasport.gr

Δεκατριάρι... ανανεώσεων
για τον Μέγα Αλέξανδρο Τρικάλων!
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Έγινε το Σαββατοκυριακο   στην Καβαλα  το Παν/
νιο Πρωτάθλημα  Κ-16. Οι σύλλογοι της πόλης μας 
OKA BIKΕΛΑΣ και ΦΙΛΙΠΠΟΣ  συμμετείχαν με 12 α-
θλητές και αθλήτριες  που κατάφεραν σχεδόν όλοι να 
διακριθούν  καταρριπτοντας τις ατομικές τους επιδό-
σεις  και  να κερδίσουν έξι μετάλλια  δείχνοντας πως 
ο στίβος στην πόλη μας έχει και συνεχεια.

Αγόρια
600 μ 1ος Αθανα-

σάκης  Παναγιώτης 
1’27’’48

80  μ 2ος Ζησιος    
Θανάσης 9’’56

ύψος 3ος Ζησιος 
Θανάσης 1.78

9ος Λιουλιας Νίκος 
1.55

1000 μ 6ος Απο-
στολ ίδης  Γιώργος 
2’48’’27

Κορίτσια
3000 μ βάδην 2η 

Μπαρμπαρουση Ιλια 
16’53’’

3η Τζιμα Αγγελική 16’’54
150 μ 3η Πασχουλα Αμαλιαννα 19’’53
80 εμποδ. 4η Καλογήρου Ηλιαννα 12’’54
Υψος 4η Μπεκα Κατερίνα 1.54
7η Πισκου Τανια 1.45
300 εμποδ 16η Βενετικιδου Θοδώρα 52’’93
300 μ. 33η Λυχνα Ελένη 48’’26

Με τον καλύτερο τρόπο έκλει-
σαν την αγωνιστική τους 
χρονιά οι δύο παγκορασίδες 

πρώτης χρονιάς του Α.Ο.Ρ.Γ. ΒΕΡΟΙ-
ΑΣ. ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΙΟΥ και ΣΤΕΛΛΑ 
ΜΟΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ στους τελικούς 
αγώνες Ρυθμικής Γυμναστικής Β΄Πε-
ριφέρειας που περιλαμβάνει την 
Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα. Οι 
προπονήτριές τους Κυριακή Χωματά 
(Μαρίας Μήτσιου) και Μαρία Σαν-
σαρίδου (Στέλλας Μοτσιοπούλου) 
επέλεξαν να αγωνιστούν οι αθλήτριες 
τους στην Β’ κατηγορία με το σκε-
πτικό της πρώτης εμφάνισης τους σε 
αγώνες.

Οι αθλήτριες απέδειξαν με τις εμφανίσεις τους 

και τις βαθμολογίες τους, παρά το μικρό της ηλικίας 
τους και την απειρία τους, ότι είναι μέσα στις καλύ-
τερες Παγκορασίδες της Β περιφερειας. Η Μαρία 
Μήτσιου συγκέντρωσε 39.550 βαθμούς και ήταν 
τέταρτη καλύτερη Παγκορασίδα αθλήτρια 1ης χρο-
νιάς. Η Στέλλα Μοτσιοπούλου συγκέντρωσε 37.300 
βαθμούς και ήταν έβδομη καλύτερη αθλήτρια 1ης 
χρονιάς στη Β’ περιφέρεια.

Η Μαρία Μήτσιου βαθμολογήθηκε με 10.300 
στο στεφάνι και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. 
Στην μπάλα ήταν 6η με 9.400. Η όχι και τόσο καλή 
εμφάνιση στο ελεύθερο 10.200 και το σχοινάκι 
9.650 της στέρησαν ακόμη και το χρυσό μετάλλιο 
στο Σύνθετο Ατομικό που με 39.550 κατέκτησε το 
χάλκινο μετάλλιο.

Η Στέλλα Μοτσιοπούλου ήταν 5η στο στεφάνι με 
9.550 ,10η στην μπάλα με 8,700 ,12η στο σχοινάκι 
με 9.200 και 11η στο ελεύθερο με 9.850. Εντυπω-
σίασε με τη σταθερή ανοδική της πορεία, αφού 
από αγώνα σε αγώνα βελτίωνε τη βαθμολογική της 
θέση. Συγκέντρωσε 37.300 και κατετάγη 8η στο 
Σύνθετο Ατομικό της Β’κατηγορίας.

Σάρωσαν τα μετάλλια και τις διακρίσεις 
οι μικροί Βεροιώτες του στίβου με ένα 
Χρυσό, δύο Αργυρά και τρία Χάλκινα 

ΑΟΡΓ

ΔύομετάλλιαηΜαρίαΜήτσιου,
5ηστοστεφάνι

ηΣτέλλαΜοτσιοπούλου

Με τον καλύτερο τρόπο έκλεισαν οι συμμετοχές 
των αθλητών του Εν Σώματι Υγιεί στα Πανελλήνια 
Πρωταθλήματα ΑμεΑ 2019. Οι αθλητές του Α.Σ. 
ΑμεΑ «Εν Σώματι Υγιεί» Βέροιας, αγωνιζόμενοι το 
περασμένο Σαββατοκύριακο στο Πανελλήνιο Πρω-
τάθλημα Στίβου ΑμεΑ ΟΠΑΠ 2019, κατάφεραν και 

κατέκτησαν Πανελλήνιες Νίκες σε όλα τα 
αγωνίσματα στα οποία πήραν μέρος.

Συνολικά ο απολογισμός του «Εν Σώ-
ματι Υγιεί» σε αριθμούς: 3 αθλητές / 6 
αγωνίσματα / 6 μετάλλια (2 χρυσά - 3 αρ-
γυρά - 1 χάλκινο) / 2 νέα αγωνίσματα / 1 
βελτίωση ατομικής επίδοσης Αναλυτικά:

Γαλανούδης Ελισσαίος (Κατ. 43): 2η 
θέση στη Σφαιροβολία με Ατομικό Ρε-
κόρ(4.14μ), 1η θέση στην Δισκοβολία 
(8.76) (νέο αγώνισμα)

Γουρλομάτης Παναγιώτης (Κατ. 20): 
2η θέση 100μ με χρόνο 12»98, 2η θέση 
Άλμα Τριπλούν (10.57μ) (νέο αγώνισμα)

Κοντονής Κωνσταντίνος* (Κατ.36): 1η 
θέση Ακόντιο (18.17μ), 3η θέση Δισκοβολία (18.48μ)

«Συγχαρητήρια σε όλους του αθλητές μας για τη 
συμμετοχή και τις επιτυχίες τους και στους προπο-
νητές των αθλητών, Φερφέλη Κώστα (Γουρλομάτης) 
και Καραϊωσήφ Αλέξανδρο (Γαλανούδης, Κοντονής)» 
αναφέρει η ανακοίνωση του συλλόγου.

Έξιμετάλλιαοαπολογισμόςτου«Εν
ΣώματιΥγιεί’στοΠανελλήνιοΠρωτάθλημα

ΣτίβουΑμεΑΟΠΑΠ2019
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
 Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΒ διακηρύσσει ότι: 

 εκτίθεται σε δημοπρασία, με Ανοικτό Δημόσιο Διεθνή Διαγω-
νισμό, με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη προσφορά όπως καθορίζεται από 
τις διατάξεις του Ν.4412/2016, για την «Προμήθεια, εγκατάσταση 
και θέση σε λειτουργία Φ/Β συστήματος ισχύος 421,20 kW με 
ενεργειακό συμψηφισμό (Net metering) στον περιβάλλοντα 
χώρο της εγκατάστασης του Βιολογικού Καθαρισμού Βέροιας» 
προϋπολογισμού 600.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% για τις ανάγκες 
της ΔΕΥΑΒ. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.
gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικο-
νομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομη-
νία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσ-
σα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 
4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 
(ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013). 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Ημερομηνία Ανάρτησης Διακήρυξης στη Διαδικτυακή πύλη του 
ΕΣΗΔΗΣ: Τρίτη 16/7/2019 Ημερομηνία και ώρα Έναρξης Υποβο-
λής Προσφορών: Δευτέρα 19/8/2019 και ώρα 08:00 Καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα Υποβολής προσφορών: Τρίτη 27/8/2019 και 
ώρα 23:00 Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών: 
Δευτέρα 2/9/2019 και ώρα 10:00 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, 
δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρο-
νική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από 
το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμε-
να στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ 
Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.
Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομι-
κοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμε-
νη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την σχετική διαδικα-
σία εγγραφής. 

Τα δικαιολογητικά της προσφοράς του προσφέροντος υποβάλ-
λονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και 
προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσι-
μων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό όπου 
θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). 
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% επί της ενδεικτικά προ-
ϋπολογισθείσας δαπάνης δηλαδή 12.000,00 €. Η εγγυητική επιστο-
λή θα απευθύνεται στη ΔΕΥΑΒ. 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΒ 
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Στο πλαίσιο του ERASMUS+
Διάχυση αποτελεσμάτων πολυμερούς 

Σχολικής Σύμπραξης του 5ου ΓΕ.Λ. Βέροιας 
Η παιδαγωγική ομάδα και οι μαθητές του προγράμ-

ματος ERASMUS+  με τίτλο  «Trans European Water 
Sustainability» και κωδικό 2018-1-DK01-KA229-047090_5»  
του 5ου ΓΕ.Λ. Βέροιας στα πλαίσια της ενημέρωσης της το-
πικής κοινωνίας της Βέροιας για το έργο και τις δράσεις της 
ετοίμασαν και παρουσίασαν στο κοινό τις δραστηριότητες 
της ομάδας, δίνοντας έμφαση στα αποτελέσματα και στα 
προϊόντα της 9μηνης εργασίας τους 

Έτσι, αρχικά την Πέμπτη 16 Μαΐου 2019 η ομάδα ενημέ-
ρωσε την τοπική σχολική κοινότητα -μαθητές και καθηγητές 
σχολείων της Βέροιας, στην καθιερωμένη εκδήλωση που 
οργάνωσε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο 
Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο (Μεντρεσέ Τζαμί), στην οποία 
παρουσιάζονται καλές πρακτικές που υλοποιούν τα σχολεία 
του νομού Ημαθίας· μετά από λίγες μέρες, στις 20 Μαΐου 
, οι μαθητές επανέλαβαν την παρουσίαση στην σχολική 
κοινότητα του 5ου ΓΕ.Λ., όπως και  τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 
σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Διεύθυνση και ο Σύλλογος 
Γονέων του 5ου ΓΕ.Λ. στη Βιβλιοθήκη του σχολείου.

Μεταξύ αυτών που παρουσίασαν οι εκπαιδευτικοί και 
οι μαθητές του προγράμματος «Trans European Water Sustainability» ιδιαίτερη σημασία έχει η έμφαση που δόθηκε στις εμπειρίες που οι μαθητές 
αποκόμισαν από την μεταξύ τους συνεργασία, την επαφή  με τους μαθητές των σχολείων/εταίρων αλλά και τα συναισθήματά τους από τις επισκέψεις 
και τη φιλοξενία τους στο Usak της Τουρκίας, στη Riga της Λετονίας και στο Torre del Greco της Ιταλίας. Ιδιαίτερα αναφέρθηκαν στην εμπειρία της συμ-
μετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ και στα έντονα συναισθήματα που βίωσαν και βιώνουν από την συνεργασία και επικοινωνία τους με αλλοεθνείς 
εφήβους και συνομηλίκους.

Οι μαθητές του προγράμματος θα εργαστούν και το καλοκαίρι καθώς η επόμενη κινητικότητα είναι προγραμματισμένη για τα τέλη Σεπτέμβρη στο 
Bangekop της Δανίας· τα θέματα σε αυτή τη συνάντηση είναι: 

1ον) οι επιπτώσεις της ανόδου της στάθμης του νερού για την κάθε χώρα και 
2ον) Εθνικοί Μύθοι για το Νερό

Γεμάτο εκδηλώσεις 
το καλοκαίρι στο Ξηρολίβαδο
Όπως κάθε χρό-

νο, έτσι και φέτος ο 
Πολιτιστικός Όμιλος 

Ξηρολιβάδου αναλαμβάνει στο πλαίσιο των δρα-
στηριοτήτων του να υλοποιήσει μια σειρά από 
εκδηλώσεις – δράσεις που αφορούν τον πολιτι-
σμό, τον αθλητισμό, το χορό, την παράδοση, τη 
χειροτεχνία και τη μουσική με επίκεντρο το Ξηρο-
λίβαδο. Καλούμε λοιπόν όλα τα μέλη του Ομίλου, 
τους κατοίκους και τους φίλους του χωριού μας, 
να αγκαλιάσουν με τη συμμετοχή και τη στήριξή 
τους τις εκδηλώσεις και για μια ακόμη φορά να 
απολαύσουμε τις ομορφιές της φύσης που το 
Ξηρολίβαδο μας προσφέρει.

Διευκρινίζεται ότι, πέρα από το βασικό κορ-
μό των εκδηλώσεων που ανακοινώνεται, θα υ-
πάρξουν και κάποιες επιπλέον (ποδοσφαιρικοί 
αγώνες νέων, διαλέξεις, δράσεις κυκλοφοριακής 
αγωγής κ.α.) , οι οποίες λόγω των ιδιαιτεροτήτων 
στην προετοιμασία τους δεν μπορεί να προσδιο-
ριστεί άμεσα η ημερομηνία διεξαγωγής τους. Για 
αυτές αλλά και για οποιεσδήποτε άλλες αλλα-
γές στο πρόγραμμα, θα γίνουν έγκαιρα ανακοι-
νώσεις. Τέλος διευκρινίζουμε ότι το πρόγραμμα 
μπορεί να τροποποιηθεί αν οι καιρικές συνθήκες 
δεν επιτρέψουν την πραγματοποίηση κάποιας 
εκδήλωσης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 Παρασκευή και Σάββατο 19-20 Ιουλίου 

2019: Εορτασμός του προστάτη του χωριού 
Προφήτη Ηλία και 15ο Αντάμωμα χορευτικών 

συγκροτημάτων στην πλατεία του 
χωριού (Σάββατο βράδυ).

Τρίτη 23 Ιουλίου 2019: Επί-
σκεψη της κινητής βιβλιοθήκης της 
Δημόσιας Βιβλιοθήκης Βέροιας 
10:00 το πρωί – 13:00 το μεση-
μέρι.

Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019: 3ο 
Τουρνουά Σκάκι για παιδιά

Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019: 
Πορεία από το Ξηρολίβαδο στο 
Ιμπιλί για τον εορτασμό της Αγίας 
Παρασκευής.

Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019: Γιορ-
τή Πίτας

Σάββατο 3 Αυγούστου 2019: 
Νυχτερινή διαβίωση στο δάσος.

Κυριακή 4 Αυγούστου 2019: 
α) Μνημόσυνο για τους πεσόντες 
στον πόλεμο Ξηρολιβαδιώτες και 
β) Γενική Συνέλευση των μελών 
του Π.Ο.Ξ. και των κατοίκων του 

χωριού – διαδικασίες 
για την ανάδειξη φύ-
λακα.

 Τετάρτη 7 Αυ-
γούστου 2019: Πα-
ράσταση Καραγκιόζη 
στο κτίριο του Π.Ο.Ξ.

Πέμπτη 8 Αυγού-
στου 2019: Επανα-
ληπτική επίσκεψη της 
κινητής βιβλιοθήκης 
της Δημόσιας Βιβλιο-
θήκης Βέροιας 10:00 
το πρωί – 13:00 το 
μεσημέρι.

Σάββατο 10 Αυ-
γούστου 2019: 3ο 
Πάρτι νεολαίας στα 
«Πεύκα».

 Τετάρτη 21 Αυ-
γούστου 2019: Πα-
ράσταση από τη 
Θεατρική Ομάδα του 
Π.Ο.Ξ.

 Σάββατο 24 Αυ-
γούστου 2019: Απο-

χαιρετιστήρια εκδήλωση – λήξη καλοκαιρινών 
δράσεων. 

Παράλληλα με τις παραπάνω εκδηλώσεις – 
δράσεις, από τις 22 Ιουλίου και ως τις 23 Αυγού-
στου 2019 θα πραγματοποιούνται σε εβδομαδι-
αία βάση οι πάγιες δράσεις του Ομίλου που είναι:

• Κάθε Τρίτη απόγευμα στις 19:00 εισαγω-
γικά μαθήματα σε μαθητές/τριες Δημοτικού για 
την ομαλή προσαρμογή τους στην επόμενη τάξη 
και σε μαθητές/τριες Γυμνασίου ως πρόσθετη 
βοήθεια από το μέλος του Π.Ο.Ξ. και φιλόλογο κα 
Ολυμπία Μπλατσιώτη.

• Κάθε Τετάρτη, εργαστήριο της Θεατρικής 
Ομάδας νέων του ΠΟΞ με την καθηγήτρια μέλος 
του Ομίλου κα Κόγια Αναστασία.

• Κάθε Πέμπτη, μαθήματα κατασκευής χει-
ροποίητου κοσμήματος από την Αντιπρόεδρο 
του Π.Ο.Ξ. κα Δήμητρα Κουτόβα: 18:30 – 19:30 
παιδικό τμήμα, 19:30 – 20:30 τμήμα εφήβων.

• Κάθε Παρασκευή, μαθήματα χορού από το 
χοροδιδάσκαλο του Π.Ο.Ξ. Ιωάννη Τσιαμήτρο, 
από τις 19:00 το απόγευμα για όσα τμήματα δη-
μιουργηθούν (παιδικό, νέων, ενηλίκων).

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Το Δ.Σ. του Π.Ο.Ξ.

Στο Φολκλορικό Φεστιβάλ 
Μαυροβουνίου, ο Σύλλογος 

Αγίου Γεωργίου Βέροιας

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Γεωργίου Βέροιας 
συμμετείχε από 6-9 Ιουλίου στο Φολκλορικό Φεστιβάλ 
«Biserno More» στην Budva Μαυροβουνίου. Ανάμεσα σε 
άλλους 14 συλλόγους από όλη την Ευρώπη είχε την τιμη 
και την χαρά να εκπροσωπήσει την Ελλάδα, παρουσιά-
ζοντας την μία ημέρα χορούς της Μικράς Ασίας και την 
επομένη της Μακεδονίας. Παράλληλα είχαν την ευκαιρία 
να γνωριστούν με τις υπόλοιπες αποστολές, δημιουργώ-
ντας γέφυρες συνεργασίας για το μέλλον. 
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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 15-7-2019 μέχρι 21-7-
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
Τρίτη 16-7-2019

16:00-21:00 ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥΑΘΗΝΑ ΜΗΤΡΟ-
ΠΟΛΕΩΣ 6 23310-22017

16:00-21:00ΘΕΟΔΩΡΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛ.
ΠΛΑΤΑΝΩΝ 1 (πρώην Κεντρικής 69) 23310-24534

19:00-21:00ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΣΟΦΙΑ&ΣΙΑΟ.Ε.ΠΙΕ-
ΡΙΩΝ 7 (απέναντι από βενζινάδικο Γαλάνη) 23310-73324

21:00-08:00ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΣΟΦΙΑ&ΣΙΑΟ.Ε.
ΠΙΕΡΙΩΝ 7 (απέναντι από βενζινάδικο Γαλάνη) 
23310-73324

Φαρμακεία

Μπορεί η απόφαση της Ομο-
σπονδίας να μεταφέρει την 
καταληκτική ημερομηνία 

για τις δηλώσεις συμμετοχής στις 
19/7, ωστόσο η διοίκηση της ομά-
δας των Αετών Βέροιας απέστειλε 
ως όφειλε τη δήλωση και έτσι 
αποκτά αυτόματα το δικαίωμα για 
συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Γ 
Εθνικής.

Μια απόφαση που μας γεμίζει με ευθύνες, 
από την άλλη όμως με περίσσιο ενθουσιασμό 
και αυτοπεποίθηση και για το λόγο αυτό κινηθή-
καμε άμεσα τα τελευταία 24ωρα και καταφέραμε 
αφενός μεν να συμφωνήσουμε με 6 αθλητές (οι 4 
από τη Βέροια) αλλά και αφετέρου να προχωρή-
σουμε ΑΜΕΣΑ στο project οικονομικής στήριξης 

του συλλόγου μέσα από μια σειρά δραστηριότη-
των.

Αύριο Τρίτη (16/7) θα κυκλοφορήσουν τα εισι-
τήρια διαρκείας, τα οποία θα κοστολογούνται στα 

20€ για τα εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας, ένα 
ποσό το οποίο θεωρούμε απόλυτα προσιτό για 
όλα τα βαλάντια.

Σύντομα θα ξεκινήσει λαχειφορόρος αγορά, 
η οποία θα περιλαμβάνει ένα super δώρο για 
τον μεγάλο νικητή, τέτοιο που θα προκαλέσει 
αίσθηση και εκ των πραγμάτων θα προκαλέσει το 
ενδιαφέρον όσων θα ήθελαν να προμηθευτούν τα 
(επίσης προσιτά σε αντίτιμο) λαχεία.

Επιπλέον, ορίζεται μια τριμελής επιτροπή η 
οποία θα αναλάβει την επικοινωνία και προβολή 
του συλλόγου ανά την Ελλάδα, με μια σειρά από 
προτάσεις για τους υποστηρικτές αλλά και όσους 
θα ήθελαν να προβληθούν μέσα από τον σύλλο-
γο σε μια Εθνική (πλέον) κατηγορία.

Τέλος, τις επόμενες ημέρες θα βγει στον «α-
έρα» το www.aetoiveriasbc.gr, η νέα ιστοσελίδα 
του συλλόγου που θα παρέχει πληροφορίες για 
τις δραστηριότητες αλλά και για τα τμήματα Υπο-
δομής.

Μπάσκετ
Οριστικά μέλος της Γ΄ Εθνικής 2019/2020 οι Αετοί Βέροιας!

Την ανανέωση της συνεργασίας της με δύο πο-
λύπειρους ποδοσφαιριστές ανακοίνωσε η διοίκηση 
του Μέγα Αλέξανδρου Αγίας Μαρίνας, η οποία έκα-
νε γνωστή και την «μεταγραφή» του πρώην διοικη-
τικού παράγοντα της Λυκογιάννης, του έμπειρου 
Γιάννη Αμανατίδη. Αναλυτικά οι ανακοινώσεις:

«Η διοίκηση του Μέγα Αλέξανδρου Αγίας Μαρί-
νας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώ-
σει την ανανέωση της συνεργασίας με τον Τάσο 
Τσακαλίδη. 

Ο Τάσος Τσακαλίδης, ποδοσφαιριστής με ση-
μαντική διαδρομή στο χώρο, με σημαντική καριέρα 
σε ομάδες μεγαλύτερων κατηγοριών που αγωνί-
στηκε (ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ, ΑΙΟΛΙΚΟΣ, ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙ-
ΔΑΙΑΣ, ΜΑΚΡΩΧΟΡΙ) που με την εμπειρία του και 

το ταλέντο του θα βοηθήσει την ομάδα να πραγμα-
τοποιήσει τους στόχους της.. Του ευχόμαστε υγεία 
και πολλές επιτυχίες. Έπονται και άλλες κινήσεις».

«Ο Μεγας Αλέξανδρος Αγίας Μαρίνας ανανέω-
σε στο ρόστερ του τον πολύπειρο Κοζανίτη αμυντι-
κό Γιώργο Βοργιατζίδη. Για τον Γιώργο Βοργιατζίδη 
οι συστάσεις περισσεύουν καθώς ο 33 χρόνος 
αμυντικός κουβαλά πλούσιες παραστάσεις από τις 
ομάδες που αγωνίστηκε. Ο πολύπειρος κεντρικός 
αμυντικός έρχεται να διαθέσει ουσία και εμπειρία 
στην ομάδα του Μέγα Αλέξανδρου Αγίας Μαρίνας 
για άλλη μια χρονια. Ο πρόεδρος κ Καλαιτζίδης το 
Δ.Σ του εύχεται καλή επιτυχία και χαίρεται ιδιαίτερα 
που θα τον εχει για άλλη μια χρόνια στην οικογέ-
νεια του Συλλόγου!»

«Το ΔΣ και ο πρόεδρος του ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΥ Αγίας Μαρίνας Ανδρέας Καλαιτζιδης είναι 
στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει μια αλλου 
είδους μεταγραφή και αυτή είναι η τοποθέτηση ε-
νός εμπειρου παράγοντα τον πρώην και για πολλά 
χρόνια πρόεδρο του Απόλλωνα Λυκογιάννης Γιάν-
νη Αμανατιδη. Ο Γιάννης μετά από απόφαση του 
Δ/Σ σε έκτακτο συμβούλιο και ομόφωνα παίρνει 
την θέση του Ιωάννη Θεοδωρακέλη, ο οποίος για 
επαγγελματικόυς λόγους παραχωρει το αξίωμα του 
αντιπροεδρου στον Γιάννη Αμανατιδη και παραμέ-
νει στο Δ/Σ σαν μέλος. Ευχόμαστε στον Γιάννη κα-
λή δύναμη υγεία και με την πλούσια εμπειρία του 
να φτάσουμε τον σύλλογο πιο ψηλά με εκτίμηση ο 
πρόεδρος της ομάδας Ανδρέας Καλαιτζιδης».

Δύοακόμηανανεώσειςκαιμια«μεταγραφή»
παράγονταστηνΑγίαΜαρίνα!
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Κ. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 

πωλούνται 2 διαμε-
ρίσματα από 80 τ.μ., 
πακέτο, αυλή, κήπο, 
θέρμανση, καλή κατα-
σκευή. Τιμή 55.000 ευ-

ρώ συζητήσιμη. Τηλ.: 
6974 805947.

ΚΟΜΝΗΝΩΝ, Αγ. 
Παρασκευή, πωλείται 
διαμέρισμα 98 τ.μ., 

2ΔΣΚWC, 5ος όρ., 
κεντρική θέρμανση, 
γωνιακό, διαμπερές, 
μεγάλα μπαλκόνια, θέ-

ση 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. Euromesi t ik i 
2331500844.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αγρο-
τεμάχια 16,5 στρέμμα-
τα στο Μαυροδένδρι 
(Καράτσαλι) Βέροιας, 
με ροδακινιές, διάφο-
ρες ποικιλίες και πο-
μώνα και μπεκάκια. 
Τηλ.: 6942 202465.

ΕΥΚΑΙΡΙΑΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙ οικόπεδο στους 
Γεωργιανούς 2 στρέμ-
ματα, σε πολύ καλή 
θέση, με νερό, ρεύμα, 
θέα, πολύ κοντά στο 
δρόμο. Τηλ.:  6934 

662478.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καφενείο 
λόγω συνταξιοδότη-
σης. Τιμή συζητήσιμη. 
Τηλ.: 6975 580533.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ι-
σόγειο διαμέρισμα 76 
τ.μ., πραγματικός λου-
λουδότοπος με καορι-
φέρ, κλιματισμό, δίχως 
κοινόχρηστα, επί της 
οδού Ερμού και Γρε-
βενών 11 γωνία στη 
Βέροια. Τηλ.:  6949 
215864.

ΜΙΑΟΥΛΗ 14, Πλ. 
Ωρολογίου, ενοικιά-
ζεται διαμέρισμα 110 
τ.μ., σε διόροφη οικο-
δομή, 1ος όρ., κεντρι-
κή 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 ενοικιά-

ζονται επαγγελματικοί 
χώροι στο κέντρο της 
πόλης, ατομική θέρ-
μανση, με W.C. Τηλ.: 
23320 24784 & 6971 
779135.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΗΕΤΑΙΡΙΑΛΟΥΚΙ-
ΔΗΣΡΑΚ ζητάει επαγ-
γελματία οδηγό. Τηλ.: 
23310 41794.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ε-
μπορία κρεάτων οδη-
γός με επαγγελματικό 

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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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 επάγγελ-
μα απαραίτητη. Ωράριο 
02.00-10.00 τετραήμερο, 
κ. Χρήστος 6944 271012.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κοπέλα 
για σέρβις και για κουζί-
να από ψητοπωλείο στο 
Μακροχώρι. Τηλ.: 23310 
43222, μετά τις 6.00 μ.μ.

ZHTEITAI άτομο με πεί-
ρα και γνώσεις Αγγλικών, 
για μόνιμη εργασία, ως 
σερβιτόρος σε εστιατόριο 
στη Βέροια. Τηλ.: 6974 
064888 & 23310 71590.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρός 

για διανομή με δικό του 
μηχανάκι για κατάστημα ε-
στίασης στη Βέροια. Τηλ.: 
6986 885352.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μοδίστρα για 
κατάστημα νυφικών στη 
Βέροια. Τηλ.: 23310 60832 
ώρες καταστημάτων.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  μηχανικός 
αυτοκινήτων από την ΤΟΥ-
ΟΤΑ Γεωργιάδη, με πτυ-
χιο μηχανικού. Τηλ.: 23310 
62780 & 6978 770066.

ΗΕΤΑΙΡΙΑ«TSIFLIDIS
SECURITY»  ζητάει για 
άμεση πρόσληψη και μό-
νιμη απασχόληση, εξω-
τερικό πωλητή, κύριο ή 
κυρία με γνώσεις πωλή-
σεων και ευχέρεια λόγου, 
απαραίτητα στοιχεία: να 
διαθέτει  άδεια εργασίας 
προσωπικού ασφαλείας (Ι-
.Ε.Π.Υ.Α.), δίπλωμα αυτο-
κινήτου, γνώσεις αγγλικής 
γλώσσας για τους νομούς 
Ημαθίας και Θεσσαλονί-

κης. Παραλαβή βιογραφι-
κών και δικαιολογητικών 
για αξιολόγηση στοιχείων 
με συνέντευξη  στα κεντρι-
κά γραφεία της εταιρείας  
οδός Θεσσαλονίκης 45, 
τηλ. επικοινωνίας 23310 
27102.

ZHTEITAI νέος-α για 
γραμματέας με προσόντα: 
1) πτυχίο οικονομικά-λογι-
στικά, 2) άπταιστα Αγγλι-
κά, 3) επιθυμητά Ισπανι-
κά, 4) πολύ καλή γνώση 
υπολογιστών. Αποστολή 
βιογραφικών (με φωτο): 
elisavet21@yahoo.gr μέ-
χρι 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 Βέ-
ροια. Πληρ. 6984 472747 
& 6946 103988.

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.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€.

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 κα-
τασκευασμένη το 1998 και διαθέτει θέρμανση 
Ατομική - Πετρέλαιο,  Κουφώματα Συνθετικά, 
Πάρκινγκ, Αποθήκη , Κήπο, Τζάκι, A/C, Συνα-
γερμό, Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές, Διπλά τζάμια 
- Τιμή: 280 € .

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 24292 - Κέντρο κοντά στην Εληά 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα απο-
θήκη συνολικής επιφάνειας 23 τ.μ. ισόγεια με 
εξαιρετικά καλή πρόσβαση. Αποτελείται από 
1 Χώρο . Ενοίκιο 140 €.

Κωδ: 23128 - ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Αποθήκη ισόγεια συνολικής επιφάνειας 65 
τ.μ. Αποτελείται από 1 Χώρο . Τιμή: 120 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23472 ΚΕΝΤΡΟ , Γραφείο 19 τ.μ., 

κατασκευή 1976, ημιόροφος , ανακαινισμένο 
εκ βάθρων και άψογα συντηρημένο, σε εξαι-
ρετική κατάσταση, με ατομική θέρμανση με 
κλιματιστικό , επιπλωμένο κομπλέ , με κοινό 
WC , κεντρικότατο, ενοίκιο 150€.

Κωδ.23189 ΚΕΝΤΡ0, Γραφείο 40 τ.μ., 
προς ενοικίαση κοντά στον Άγιο Αντώνιο , 
κατασκευή 1974, 2 χώροι και WC , 3 ος όρο-
φος, ενοίκιο πολύ χαμηλό μόνο 150€.

Κωδ: 23418 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο εξαιρετικής προβολής και συνολικής 
επιφάνειας 42 τ.μ. στον 2 ο όροφο. Αποτελεί-
ται από 2 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο 
το 1991 και διαθέτει θέρμανση με Κλιματισμό 

, Κουφώματα Συνθετικά, και Ανελκυστήρα 
- Μίσθωμα 220 €. Το γραφείο μας διαθέτει 
την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακι-
νήτου αυτού.

κωδ.23188 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται στον 
Άγιο Αντώνιο , γραφείο 45 τ.μ., με δύο χώ-
ρους ,  με καινούργια κουφώματα και  με 
δικό του μέσα  WC , 3 ος όροφος , μόνο 
200€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ. 23272 ΚΕΝΤΡ0 ΒΕΡΟΙΑΣ, Γρα-
φείο 50 τ.μ., 1 ος όροφος , πολύ μεγάλης 
προβολής , γωνιακό , δύο χώροι με δική του 
τουαλέτα έξω , κατασκευή 1972,  κουφώ-
ματα καινούργια συνθετικά , ενοίκιο 150€. 
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 23560 - ΩΡΟΛΟΙ  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ Γραφείο συνολικής επιφάνειας 51 τ.μ. 
1ος ορ.  Αποτελείται από 2 Χώρους, . Είναι 
κατασκευασμένο το 1979 και διαθέτει για 
θέρμανση Κλιματισμό τα δε κουφώματα του 
είναι αλουμινίου συρόμενα, με διπλά τζάμια , 
ενοίκιο 130 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 24010 - Κέντρο σε παράλληλο της 

Βενιζέλου ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστι-
κότητα ισόγειο κατάστημα συνολικής επιφά-
νειας 20 τ.μ. Αποτελείται από 1 Χώρο  και 
έχει  ωραία βιτρίνα. Μίσθωμα  μόνο  170€.

Κωδ: 24070 - Κέντρο σε πάροδο της 
Μητροπόλεως ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλει-
στικότητα κατάστημα συνολικής επιφάνειας 
30 τ.μ. ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο, και 
με δικό του WC. Διαθέτει Κουφώματα Αλουμι-
νίου. Ενοίκιο μόνο  150 €. Πληροφορίες μόνο 
στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24009 - ΠΙΕΡΙΩΝ περίπου στη μέ-
ση κατά αποκλειστικότητα κατάστημα συνο-
λικής επιφάνειας 40 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται 
από έναν ενιαίο ισόγειο χώρο και με πατάρι 
- Τιμή: 280 €.

Κωδ: 24142 - Αγγελοχώρι στο κέντρο 
του χωριού ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστι-
κότητα κατάστημα συνολικής επιφάνειας 48 
τ.μ. ισόγειο. , με ενοίκιο πολύ φθηνό μόνο  
100€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙ-
ΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24141 - Στο Αγγελοχώρι Νάουσας 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο κατάστημα συνολικής 
επιφάνειας 72 τ.μ. . Αποτελείται από 2 χώ-
ρους με  ενοίκιο πολύ προσιτό μόνο 120 € .

Κωδ: 24044 ΚΕΝΤΡ0 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Κατάστημα 174τ.μ. Ισόγειο σε σημείο μεγά-
λης προβολής , κατάλληλο για πολλαπλές 
χρήσεις και για γραφειακό χώρο, γωνιακό,  
ζητούμενο μίσθωμα 600€. Αποκλειστική ΔΙΑ-
ΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 24355 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

κάτω από το Μπάσκετ της Εληάς ισόγειο 
πάρκινγκ συνολικής επιφάνειας 18 τ.μ. Ε-
νοίκιο 50 €.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
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.

Κωδ. 12867  ΚΕΝΤΡ0, Καινούργιο ακα-
τοίκητο διαμέρισμα 100 τ.μ., καθ. κατασκευή 
2011, με  2 υ/δ, 3 ος όροφος,  καταπληκτικό 
από κάθε άποψη , με συνθετικά κουφώματα 
και με διπλά τζάμια, επιμελημένης κατασκευ-
ής, με εξαιρετική συγγραφή υποχρεώσεων, 
πολυτέλεια και ζεστασιά. Έχει πολύ ωραίο 
σαλόνι με μοντέρνα αισθητική, ατομική θέρ-
μανση πετρελαίου , μία αποθήκη και με δύο 
μπάνια. Διαθέτει και θέση στάθμευσης δική 
του, όλα μαζί 120.000€.

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: 12811 - ΒΙΛΑ ΒΙΚΕΛΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
νεόδμητο ακατοίκητο διαμέρισμα ημιτελές συ-
νολικής επιφάνειας 155 τ.μ. στον 4 ο όροφο 
με μοναδική θέα στον κάμπο της Βέροιας . 
Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλοκου-
ζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένο 
το 2010 και διαθέτει θέρμανση Ατομική με Πε-
τρέλαιο. Τα Κουφώματα του είναι συνθετικά 
και είναι , εξοπλισμένο με πόρτα Θωρακισμέ-

νη , διαθέτει ανελκυστήρα, Πάρκινγκ ανοιχτό 
και δύο αποθήκες , επίσης Τζάκι γωνιακό  
τιμή όπως είναι μόνο 130.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 13977 - Μακροχώρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

νεόδμητη Μονοκατοικία συνολικής επιφάνει-
ας 50 τ.μ. Αποτελείται από 1 υ/δ , Σαλονο-
κουζίνα και μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη 
το 2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομική με  
Ηλεκτρικό, Έχει απεριόριστη Θέα και μεγά-
λο υπόλοιπο δόμησης οικοπέδου και κήπο,  
Τιμή μόνο 35.000 €. Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.

Κωδ: 14039 - Τσερμένι  ΠΩΛΕΙΤΑΙ Μο-
νοκατοικία συνολικής επιφάνειας 85 τ.μ. ισό-
γεια σε σχετικά καλή κατάσταση . Αποτελεί-
ται από 2 Υπνοδωμάτια σαλονοκουζίνα και 
μπάνιο Διαθέτει επίσης θέρμανση Ατομική με 
Πετρέλαιο, - Τιμή: από 55.000 € τώρα μόνο 
27.000€.

Κωδ. 14137 ΣΤΟ ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ πωλείται 
μονοκατοικία αποτελούμενη από 3 ορόφους 
η τρία οροφοδιαμερίσματα με 111 τ.μ. καθ. 
το καθένα και σε οικόπεδο 560 τ.μ. με σ/δ 
1,2 , κατασκευή 1985, το καθένα με 3 υ/δ και 
2 μπάνια , βλέπει σε ανοιχτωσιά και προ-
σφέρεται σε πολύ καλή τιμή , έχει καινούργια 
αλουμινίου κουφώματα  με διπλά τζάμια, δύο 
δυνατότητες θέρμανσης , πρώτον  ατομική 
θέρμανση με ξυλολέβητα η αυτόνομη θέρ-
μανση πετρελαίου με ωρομετρητές, ενεργει-
ακής κλάσης Δ , έχει ηλιακό θερμοσίφωνα και 
ντουλάπες παντού , είναι χωρίς ανελκυστήρα 
και με τρία parking , ένα κλειστό και δύο ανοι-
χτά  διαθέτει μία πολύ μεγάλη κοινόχρηστη 
αυλή για λαχανόκηπο , τιμή συνολικά μόνο 
320.000€. Αποκλειστική διάθεση και διαχείρι-
ση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ .

Κωδ: 13758 ΤΡΙΛΟΦΟΣ, Μονοκατοικία 
η οποία αποτελείται από ένα ισόγειο κατά-
στημα 210τ.μ., 1ο και 2ο όροφο από δυο 
διαμερίσματα των 150τ.μ. ο κάθε όροφος ,τα 
οποία βρίσκονται σε οικόπεδο 744τ.μ., είναι 
κατασκευή 1992, εκπληκτική και ανεμπόδι-

στη θέα, με πολύ ωραίο κήπο, οι χώροι του 
λειτουργικοί, σε αμφιθεατρική θέση, διαμπε-
ρές, Μόνο σοβαρές προτάσεις θα συζητη-
θούν., σε πολύ καλή τιμή μόνο όλο μαζί μόνο 
120.000€ , Αποκλειστική διάθεση και υπόδει-
ξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13151 - ΩΡΟΛΟΙ πωλείται αποθήκη 

συνολικής επιφάνειας 420 τ.μ. Ημιυπόγειο. 
Αποτελείται από 6 Χώρους, και WC. Είναι κα-
τασκευασμένη το 1974 - Τιμή: 80.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 12741 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο 

συνολικής επιφάνειας 35 τ.μ. 1ος Υπερυψω-
μένος. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατα-
σκευασμένο το 1978 και διαθέτει θέρμανση 
Ατομική - Ηλεκτρικό, - Τιμή: 27.000 €.

Κωδ: 24228 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ στα 
ΚΤΕΛ κοντά κατά αποκλειστικότητα ανακαινι-
σμένο Γραφείο συνολικής επιφάνειας 37 τ.μ. 
1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από έναν 
ενιαίο χώρο, . Διαθέτει θέρμανση με Κλιμα-
τιστικά , τα Κουφώματα του Συνθετικά και η 
Πόρτα είναι Θωρακισμένη - Τιμή: 28.000 €.

Κωδ. 12776 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, άριστοι 
γραφειακοί χώροι 63 τ.μ., μικτά και 40 τ.μ. 
καθ. καινούργια  κατασκευή του 2000, με 
2 χώρους  και WC στον 2 ο όροφο , πολύ 
κοντά στον Άγιο Αντώνιο  , τιμή εξαιρετικά 
χαμηλή μόνο 32.000€.

Κωδ: 116207 ΚΕΝΤΡΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γρα-
φείο συνολικής επιφάνειας 93 τ.μ. μικτά και 
81τ.μ. καθ., στον 4ο όροφο. Αποτελείται από 
τρεις γραφειακούς χώρους, κουζίνα, μπάνιο. 
Είναι κατασκευασμένο το 1975 και διαθέτει 
απεριόριστη θέα, κουφώματα ξύλινα, ανελκυ-
στήρα, με τέντες, σκαλιά εισόδου, με θωρακι-
σμένη πόρτα εισόδου, σε μοναδικό σημείο, 
με ωραία ανοιχτωσιά, κεντρικότατο, σε τιμή 
προσφοράς μόνο: 63.000 €. Αποκλειστική δι-
άθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ. 105097 ΦΑΝΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, Κατά-

στημα 70 τ.μ., κατασκευή 90, ενιαίος χώρος , 
Ισόγειο, γωνιακό, κατάλληλο για πολλαπλές 
χρήσεις , ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, σε πολύ 
καλή τιμή, Αποκλειστική διάθεση και υπό-
δειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, 
τιμή 20.000 €. 

Κωδ: 105093 - Βέροια Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα Κατάστημα συνολικής 
επιφάνειας 114 τ.μ. Ημιυπόγειο. Αποτελείται 
από και WC. Είναι κατασκευασμένο το 1979 
και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου,  Τιμή: 
18.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 115769 - ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμάχιο 

πολύ κοντά στο χωριό στον Κοπανό Νάου-
σας συνολικής επιφάνειας 1830 τ.μ. στην 
άκρη του σχεδίου πόλεως Τιμή εξαιρετικά 

χαμηλή στις 9.000 €.
Κωδ. 116008 Πωλείται αγροτεμάχιο ά-

δειο κοντά στα σφαγεία της Βέροιας  με 6.937 
τ.μ. και άλλα 3 στρ. κατεχόμενο δηλ.  συνο-
λικά 10 στρ. στην τιμή των 21000€ τελική . 
σπάνια ευκαιρία . Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
κωδ 14217 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Οικόπεδο 218 

τ.μ., σε προνομιακή τοποθεσία , ευκαιρία για 
μεγάλη υπεραξία, καταπληκτικό οικόπεδο, 
σχεδόν χαρίζεται, σε τιμή πράγματι χαμηλή 
μόνο 10.000€.

Κωδ. 14194 Πανόραμα πωλείται οικό-
πεδο 320 τ.μ. , άρτιο και οικοδομήσιμο στη 
μέση περίπου κατάλληλο για Βίλλα , βλέπει 
όλο τον κάμπο , άκλειστο κυριολεκτικά , τιμή 
55.000€.

Κωδ: 14248 - Μακροχώρι κοντά στο 
πρώην Δημαρχείο Οικόπεδο με μεγάλη πρό-
σοψη σε δρόμο , συνολικής επιφάνειας 458 
τ.μ. Τιμή: 22.000 €.

Κωδ: 14356 - Στο ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙ Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 700 τ.μ. 
σε προνομιούχο θέση , με θέα προς τα κάτω 
, τιμή: 75.000 €.

Κωδ: 14308 - Ράχη ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπε-
δο επίπεδο συνολικής επιφάνειας 1119 τ.μ. 
εντός σχεδίου πόλεως  Τιμή μόνο 45.000 €.

κωδ.14284 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, Οικόπεδο 
1.133 τ.μ., με παλιά κατοικία 56 τ.μ. και απο-
θήκη 40 τ.μ. εντός σχεδίου πόλης και με νοτι-
οανατολικό προσανατολισμό , προσφέρεται 
σε πολύ καλή τιμή 50.000€.

κωδ. 14283 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Οικόπεδο 
1.600 τ.μ., άρτιο και οικοδομήσιμο , βλέπει 
σε ανοιχτωσιά, με εκπληκτική θέα, ελαφρώς 
επικλινές , προνομιούχο οικόπεδο, πρόκειται 
για μοναδική ευκαιρία και προσφέρεται σε 
τιμή εκπληκτικά συμφέρουσα, μόνο 32.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
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: 89.000 €. 
Ιδανικό ακίνητο για κάποιον που αναζητεί κάτι 
μοναδικό στην καρδιά της πόλης. Υπόδειξη 
μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο.

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.



ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) οδη-
γός με επαγγελματικό ή 
ερασιτεχνικό δίπλωμα, 
2) κοπέλα για υπάλληλο 
γραφείου, 3) εργατοτε-

χνίτες για επιχείρηση 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 αξιολόγηση 

στοιχείων. Πληροφορίες 
με ραντεβού για συνέ-
ντευξη στα γραφεία της 
εταιρείας Θεσσαλονίκης 
45, τηλ. 23310 27102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΖΩ  παλιά 

σπίτια, υπόγεια, αποθή-
κες και ΑΓΟΡΑΖΩ παλιά 
αντικείμενα. Αγοράζω 
και χαλκό και μπρού-
ντζο. Τηλ.: 6948 861867 
κ. Στράτος.

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνει 
την περιποίηση γερό-
ντων και παιδιών, κα-
θαριότητα γραφείων, 

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



σπιτιών και σκάλες. Τηλ. 6943994643.
ΚΥΡΙΑ έμπειρη Ελληνίδα ζητά ερ-

γασία για φύλαξη παιδιού ή ηλικιωμέ-
νης. Τηλ.: 6934 162137.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Φιλόλογος, με φρο-

ντιστηριακή πείρα και εξειδίκευση στην 
Έκθεση, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα 
σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου (μεμο-
νωμένα και σε γκρουπ). Τιμές προσι-
τές και αποτελέσματα εγγυημένα. Τηλ.: 
6973 707829.

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 επαγγελματι-

κό γερμανικής κατασκευής με φορι-
αμό και τρεις πολυθρόνες σε άριστη 
κατάσταση. Τηλ. επικοινωνίας: 6973 
827192.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: 1 μηχανή ψυγείου, 1 
ψησταριά με 3 σούβλες, 1 ψησταριά 
διπλή υγραερίου και διανομέας με φι-
άλες, μαχαιροπήρουνα, πιάτα και πια-
τέλες, διάφορα διακοσμητικά και παλιά 
κρασιά. Τηλ.: 6946 952173.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώ-

σεις ζητά Κυρία έως 50 ετών για οοβα-
ρή 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.

15ΤΡΙΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 www.laosnews.gr

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



Δημοσιεύθηκαν την Παρα-
σκευή 12 Ιουλίου από την 
ΕΕΤΑΑ Α.Ε. τα προσωρινά 
αποτελέσματα για τη Δρά-

ση “Εναρμόνιση οικογενειακής και ε-
παγγελματικής ζωής 2019-2020”.

Ειδικότερα, τα προσωρινά αποτε-
λέσματα αξιολόγησης της πληρότητας 
των φακέλων των αιτήσεων είναι δια-
θέσιμα στην ειδική εφαρμογή , όπου 
η είσοδος γίνεται με τα διαπιστευτήρια 
του taxisnet.

Ταυτοχρόνως, μπορείτε να δείτε ε-
δώ  τους προσωρινούς πίνακες αιτή-
σεων των δυνητικά ωφελούμενων με 
πλήρη και ελλιπή φάκελο δικαιολογη-
τικών. Οι δυνητικά ωφελούμενοι εμφα- νίζονται κατά φθίνουσα σειρά μοριοδό-

τησης ανά Νομό και κατά αύξουσα σει-
ρά κωδικού αιτού-
σας/αιτούντος ανά 
Δήμο, ενώ, για λό-
γους προστασίας 
των προσωπικών 
δεδομένων, στους 
πίνακες αυτούς 
δεν εμφανίζονται 
το ονοματεπώνυμο 
της αιτούσας και 
των παιδιών και, 
αντί αυτών, εμφα-
νίζονται οι κωδικοί 
αριθμοί που έχουν 
δοθεί από την ΕΕ-
ΤΑΑ.

Επιπλέον, δη-
μοσιεύθηκε ο πίνα-
κας   των αιτήσε-
ων για τις οποίες ο 
φάκελος κατετέθη 
εκπρόθεσμα. 

Όσον αφορά τις 
ενστάσεις επί των 
προσωρινών απο-
τελεσμάτων, αυτές 
μπορούν να υπο-
βληθούν μέχρι την 
17η Ιουλίου στις 
24:00.

Η υποβολή γίνεται μόνον η-
λεκτρονικά στον ιστότοπο της 
ΕΕΤΑΑ Α.Ε., μέσω της ειδικής 
εφαρμογής  για την ηλεκτρονική 
υποβολή ενστάσεων.

Δεν γίνονται αποδεκτές και 
δεν εξετάζονται ενστάσεις που 
αποστέλλονται με email ή ταχυ-
δρομικώς ή με υπηρεσία ταχυ-
μεταφοράς (courier).

Όλες οι ενστάσεις εξετάζονται 
από την Επιτροπή Εξέτασης Εν-
στάσεων (Ε.Ε.Ε.).

Στην ηλεκτρονική ένσταση θα 
πρέπει να αναφέρεται ρητά ο λό-
γος για τον οποίο υποβάλλεται η 
ένσταση και να επισυνάπτονται 
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η πρόσβαση στην προανα-
φερθείσα εφαρμογή ενστάσεων 
γίνεται αποκλειστικά με τους 
κωδικούς taxisnet, δηλαδή με 
τους κωδικούς που έγινε η αί-
τηση. Μετά την εξουσιοδότηση 
στον εξυπηρετητή της Ε.Ε.Τ.Α.Α. 
Α.Ε. για την προσπέλαση των 
στοιχείων που τηρούνται στην 
Α.Α.Δ.Ε., ο ενδιαφερόμενος με-
ταφέρεται σε οθόνη που αφορά 
την ένσταση. Επιλέγει “Δημι-
ουργία ένστασης”. Συμπληρώνει 
την αιτιολογία της ένστασης και 

πατά “Αποθήκευση”.  Επισυνάπτει τα 
δικαιολογητικά της ένστασης (σε μορ-
φή pdf). Συγκεκριμένα, επιλέγει “επι-
σύναψη δικαιολογητικού”, το αρχείο 
του δικαιολογητικού, περιγράφει τι είναι 
αυτό το δικαιολογητικό (π.χ. πιστοποι-
ητικό οικογενειακής κατάστασης), ολο-
κληρώνει την επισύναψη επιλέγοντας 
“ανέβασμα του αρχείου που επιλέξατε 
στο διακομιστή της ΕΕΤΑΑ”. Όταν ολο-
κληρώσει την επισύναψη των δικαιολο-
γητικών, επιλέγει “υποβολή ένστασης”. 
Με την ενέργεια αυτή ολοκληρώνεται 
η υποβολή της ένστασης. Μετά την 

υποβολή δεν έχει τη δυνατότητα να 
τροποποιήσει τα στοιχεία της. Μπορεί 
μόνο να δημιουργήσει συμπληρωματι-
κή ένσταση, με την ίδια διαδικασία. Ο 
μέγιστος επιτρεπτός αριθμός συμπλη-
ρωματικών ενστάσεων είναι τρεις.

Επισημαίνεται ότι μετά την εξέταση 
των ηλεκτρονικά υποβληθεισών εν-
στάσεων, θα καταρτιστούν οι οριστικοί 
πίνακες κατάταξης των ωφελουμένων 
ανά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενό-
τητα και θα αναρτηθούν στον ιστότοπο 
της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. στις 21 Ιουλίου.

P Κάποιος χτύπησε την πόρ-
τα, κι ήταν ο Αντίνοος…

 
P Μια εβδομάδα πρωθυ-

πουργός ο υιός Μητσοτάκη και 
μόνο μετεωρίτης δεν μας έχει 
κτυπήσει.

 
P Κανονικά, με τέτοια αυτο-

πεποίθηση ο Κυριάκος πρέπει να 
αναλάβει και τη μετεωρολογική υ-
πηρεσία.

 
P Εγώ τις τελευταίες μέρες 

ξυπνάω κάθε μέρα έξι το πρωί. 
Ούτε υπουργείο να είχα πάρει.

 
P Εκτός κι αν έχει ξυπνήσει ο Μητσοτάκης μέ-

σα μου.
 
P Στο εξής λέμε καλημέρα μόνο σε όσους 

έχουν ΑΜΚΑ. Οι υπόλοιποι, μάθετε μπάσκετ.
 
P Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το νησί Μά-

ουι στη Χαβάη λόγω πυρκαγιάς. Δεν έχει μικρότερη 
ανησυχία το Νησί Αλεξάνδρειας μετά την υπουργο-
ποίηση Χρυσοχοΐδη στον Μητσοτάκη.

 
P Σωστό Γιαγκίνι* σάς λέω!
 
P*Δείτε την ταινία ‘Νύχτα γάμου’ με τον Βουτσά ή 

το καλοκαιρινό πρόγραμμα της ΚΕΠΑ.
 

P Επιστήμονες επιβεβαιώνουν ότι πράγμα-
τι πέταξαν Δαίδαλος και Ίκαρος. Εκτός από τη 
δημοκρατία, ιδρύσαμε και την αεροπορία.

 
P Η Ελλάδα ψηφίστηκε ως η ομορφότερη χώρα 

παγκοσμίως για το 2019. Κι από μέσα πανούκλα.
 
P Να ξέρετε, η ΔΕΗ έχει ρήξη χιαστών.
 
P Τι Φορτούνης τι φουρτούνες!
 
P Νιόπαντρος ο Κικίλιας και κάνει αιφνίδιες 

νυχτερινές επισκέψεις σε νοσοκομεία. Θα λέει 
Πέτρο και θα κλαίει η Τζένη.

 
P Κι εγώ αν πάω να κάνω μια νυχτερινή επί-

σκεψη, σαν τον Κικίλια σε νοσοκομείο θα καταλήξω.

 
P Επαναφορά της θανατικής ποινής ζητά ο 

Βελόπουλος. Ουδέποτε αμφισβητήθηκε ότι κά-
ποιοι πολιτικοί είναι όντως για σκότωμα.

 
P Και:
 Ένας Ελληνοαμερικάνος επισκέπτεται τον αδερ-

φό του τον Σήφη, βοσκό στην Κρήτη. Έχει μαζί του 
κι ένα σκύλο ράτσας Αλάσκας. Τον βλέπει ο βοσκός 
και παρακαλά.

-Άσε μου ρε αδερφέ τον σκύλο εδώ, εγώ θα τον 
έχω στην περιποίηση, και τέτοιο σκύλο δεν βρίσκω 
εδώ, ενώ εσύ θα ξαναβρείς!

-Ναι! του λέει κι ο ξενιτεμένος αλλά θέλω να ζει 
σαν... άνθρωπος! Εμείς στην Αμερική είμαστε πολύ 
φιλόζωοι!

-Να μην στεναχωριέσαι! Στη μάντρα ή στο σπίτι 
θα τον έχω πάντα μαζί μου και μόνο κρέας και γάλα 
θα τρώει!

Με τα πολλά λύγισε ο Αμερικάνος στη θέληση 
του αδερφού του. Περνάνε δέκα χρόνια, μοιραία ο 
σκύλος πεθαίνει. Τηλεφωνά ο βοσκός στον αδερφό 
του, το και το.

-Α! Είπαμε σαν άνθρωπος! Θα τον κηδέψεις χρι-
στιανικά.

-Μα γίνονται αυτά τα πράγματα;
-Πες τον στον παπά του χωριού να το κάνει!
Πάει ο βοσκός στον παπά, του λέει ότι θέλει 

χριστιανική κηδεία για το λυκόσκυλο, ο παπάς δεν 
συμφωνεί. Με τα πολλά παίρνουν τηλέφωνο στον 
αδελφό στην Αμερική, και μιλά με τον παπά.

-Έλα παπα-Λάμπρο με ακούς; Σου στέλνω 
10.000 δολάρια για την κηδεία του σκύλου, αλλά να 
γίνει όπως πρέπει! Εντάξει;

Κλείνει το τηλέφωνο ο παπάς και λέει του Σήφη.
-Καλά ρε κουμπάρε! Γιατί δεν μου λες από την 

αρχή ότι ο σκύλος είναι χριστιανός ορθόδοξος!
Κ.Π.
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Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης  
για τους παιδικούς σταθμούς      Έως 17 Ιουλίου οι ενστάσεις
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