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Έχει και η κακοκαιρία 
γυρίσματα…

Κλειστά μεν τα σχολεία σε όλο το νομό Ημαθίας, αλλά 

ομαλοποιημένη η κατάσταση μετά την σφοδρή επίθεση 

χιονιού και ψύχους που έχουμε τις τελευταίες ημέρες. 

Οι εμπλεκόμενοι φορείς για τον αποχιονισμό έκαναν ότι 

μπορούσαν,  με κάποιες ίσως ανθρώπινες παραλείψεις ή 

καθυστερήσεις, που ωστόσο δεν δημιούργησαν σοβαρά 

προβλήματα. Το γεγονός όμως ότι από το Σάββατο το 

πρωί και ενώ ήταν ακόμη σε εξέλιξη η κακοκαιρία, 

βρέθηκαν οι «βιαστικοί» είτε να καταδικάσουν, είτε 

να παρασημοφορήσουν τους υπευθύνους, δημιουργεί 

κακές εντυπώσεις . Ελληνικό γνώρισμα και «συνήθειο» 

να προτρέχουμε και να βιαζόμαστε να βγάλουμε 

συμπεράσματα, ενώ ακόμη τα πράγματα είναι σε 

εξέλιξη. Την περίπτωση να πήγαν τα πράγματα καλά 

και να ανταποκρίθηκαν οι υπηρεσίες του Δήμου και της 

Περιφέρειας με κάποια μικρά προβλήματα, είναι λίγο 

αδιάφορη μάλλον ιδιαίτερα σε προεκλογική περίοδο. 

Ψυχραιμία από όλους, ας αφήσουμε τους αρμόδιους 

να κάνουν την δουλειά τους και να την κρίνουμε εκ του 

αποτελέσματος και όχι πριν από αυτό! Γιατί έχει και η 

κακοκαιρία γυρίσματα…
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ΟΔήμαρχοςανακοίνωσε
τοκλείσιμοτωνσχολείων
ζωντανάαπότονΑΚΟΥ99.6

Στην χθεσινή ραδιοφωνική εκπομπήΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ,
γιαμιαακόμηημέραζωντανήγραμμήεπικοινωνίαςμεόλους
τουςαρμόδιουςφορείςγιατηνενημέρωσητωνακροατώντου
ΑΚΟΥ99.6λόγωτωνκαιρικώνφαινομένων.

Στο κλείσιμομάλιστα της εκπομπήςο δήμαρχοςΒέροιας
ΚώσταςΒοργιαζίδης σε ζωντανή τηλεφωνική επικοινωνία
ανέφερεότιδενθαλειτουργήσουντασχολείασεόλοτοδήμο
Βέροιας, ανακοίνωσηπου επίσημα επρόκειτο νααποσταλεί
λίγοαργότερα.

ΌπωςσχολίασεοΝ.Βουδούρης, μπορεί οΔήμαρχος να
έκανεπρώτη ζωντανή εμφάνισηστον αέρα τουΑΚΟΥ99.6,
αλλάεπιφύλασσεμιαδυνατήαποκλειστικότητα!

ΑπότοΦανάριανακοίνωσετηνυποψηφιότητάτου
γιατοΔήμοΒέροιας

Μεβίντεο,σε liveμετάδοσηαπότοΦανάριτηςΚωνσταντινούπο-
λης,(Facebook)ανακοίνωσετομεσημέριτηςΚυριακής,ανήμερατων
Φώτων, την υποψηφιότητά του για τονΔήμοΒέροιας, οΑπόστολος
Εμμανουηλίδης.Πλαισιωμένοςαπό  υποψηφίους  τουσυνδυασμού
του, τον οποίο ονόμασαν «ΈναςΔήμος για όλους», (δίπλα του
ήταν ηΜαρίαΑλδάκου) τόνισε: «Εγώμε την ομάδαμου, μετά από
πολλήσκέψη,πήραμεαπόφαση να κατεβούμεστις δημοτικές εκλο-
γές,μεστόχονασυνεχίσουμετοέργοπουαφήσαμεστημέση,μετον
δήμαρχο των έργων κι όχι των λόγωνΓιάννηΧασιώτη».Κλείνοντας
υπογράμμισεότιηΒέροιαθαγίνειεπίκεντροτουρισμούόληςτηςΠερι-
φέρειαςκαιέστειλεευχέςσεόλουςκαιχρόνιαπολλά.Περίμενελοιπόν
οΑπόστολοςνααγιαστούνπρώταταύδατακαιμετάνατα...ταράξει!

Αλάτικαιφτυάριαστουςδρόμουςπροςτασχολεία

Κλειστάσήμερατασχολεία,λόγωτουχιονιούκαιτωνπολύχαμηλώνθερμοκρασιώνπουπαγώνουνδρόμουςκαιπε-
ζοδρόμιαελοχεύονταςκινδύνους.Γιατηνπροετοιμασίατωνσχολείων,συνεργείατουΔήμουΒέροιαςέριχναντομεσημέρι
αλάτικαιφτυάριζαντοπαγωμένοχιόνιέξωαπόσχολεία,όπωςστο7ο-11οΔημοτικότηςΒέροιαςπουβρίσκεταισεκα-
τηφόρακαιηπρόσβασηείναιεπικίνδυνη.Αλάτιέριξανκαιστιςδιαβάσειςκαιστασημείατωνπεζοδρομίωνπουοδηγούν
στηνείσοδοτουσχολείου.

Βέβαια,οιπολύχαμηλέςθερμοκρασίεςκατάτηδιάρκειατηςνύχταςπροςξημέρωμαΤρίτηςδενξέρουμεπόσοβοηθούν
στουςδρόμους,γι’αυτόσεκάθεπερίπτωσηθέλειιδιαίτεραπροσοχή!ΜάλισταγιατηΒέροιασήμεραηπρόβλεψηείναιγια
-6βαθμούς,στις8τοπρωί…

Δημ. Βάσσος: Είναι ευλογία και μόνο 
που βουτάς να πιάσεις τον Σταυρό!

ΟιθερμοκρασίεςεξαιρετικάχαμηλέςκαιτανεράτουΤριποτάμουπαγωμένα…Παρόλααυτά7τολμηροί,έπεσανστο
ποτάμιαψηφώνταςταπάντα.ΟβεροιώτηςΔημήτρηςΒάσσος,ήταναυτόςπουγιαδεύτερησυνεχήχρονιάέπιασετον
Σταυρό,ενώείναιητρίτηχρονιάπουβουτάει.

«Κρυώνεις,πρινμπειςστονερό…ΑπότηνστιγμήόμωςπουέχειπέσειοΣταυρόςκαιβουτάς,δενκαταλαβαίνεις
τίποτα,δενσκέφτεσαιτοκρύοκαιοσκοπόςείναιναπιάσειςτονΣταυρό»,μαςείπεο19χρονοςΔημήτρης,σπουδαστής
στηΣχολήΜονίμωνΑξιωματικών,πιστεύονταςβαθιάότιείναιευλογίακαιμόνοπουπέφτειςστονερότηνημέρατων
Θεοφανείων,άσχετααντονπιάσειςήόχι.

Οίδιοςείναιηδεύτερηφορά(πέρυσικαιφέτος)πουπρώτοςσηκώνεικαιπροσκυνάειτονΤίμιοΣταυρό,απότανε-
ράτουΤριποτάμου.

Καιτουχρόνου;τονρωτήσαμε.«ΤουχρόνουπρώταοΘεός,ναείμαστεγεροί,θαξαναβουτήξουμεμετοκαλό!».

ΒόλτεςτηνΚυριακήστοκέντροτηςΒέροιας
απότα«αγιασμένα»άλογα

Τοπρωί τηςΚυριακής μετά την ο-
λοκλήρωσητηςτελετήςκατάδυσηςτου
Τιμίου Σταυρού, οι καβαλάρηδεςπου
μπήκανμεταάλογατουςμέσαστακα-
θαγιασμένανερά,έκανανβόλτεςστους
κεντρικούςδρόμουςτηςΒέροιας.Παρά
την παγωνιά και τα χιόνια τηρώντας
πιστάταπατροπαράδοταέθιμα,εντυ-
πωσίασαν μικρούς και μεγάλουςπου
είδαν έφιππηπομπή να διασχίζει την
Μητροπόλεως, Βενιζέλου, ενώ όπως
φαίνεται και στην φωτογραφίαπέρα-
σαν από τηνπλατείαΩρολογίου. Και
τουχρόνουμευγεία!
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Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα πέρασε το πρώτο κύμα 
κακοκαιρίας και χιονόπτωσης από την Ημαθία

Λόγω παγετού, κλειστά σήμερα τα σχολεία στους Δήμους Βέροιας,
Αλεξάνδρειας και Νάουσας

Τα πρώτα δύσκολα του χιονιά πέρασαν και ο 
απολογισμός είναι ικανοποιητικός σε σχέση με την 
κατάσταση και την εικόνα στο Νομό, σύμφωνα με τις 
εκτιμήσεις. Το επαρχιακό δίκτυο ευθύνης της Π.Ε. 
Ημαθίας έμεινε ανοιχτό χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, 
ενώ και στην περιοχή Δήμου Βέροιας οι υπηρεσίες 
ανταπεξήλθαν στις ανάγκες και τις δυσκολίες από 
την χιονόπτωση.

Οι οδηγοί των μηχανημάτων και όσοι νυχθημερόν 
επιχειρούσαν μέσα στα χιόνια, έδωσαν όλες τους 
τις δυνάμεις για τον αποχιονισμό του νομού, για τον 
οποίο συνεργάστηκαν σε καλό κλίμα οι αρμόδιες 
υπηρεσίες της Π.Ε., του Δήμου Βέροιας καθώς και 
των Δήμων Νάουσας και Αλεξάνδρειας.

Ευχαριστίες Καλαϊτζίδη
Για το αποτέλεσμα 

των ημερών, ο αντιπε-
ριφερειάρχης Κώστας 
Καλαϊτζίδης, με ανακοί-
νωσή του ευχαριστεί τις 
Υπηρεσίες και τους ερ-
γαζόμενους, αναφέρο-
ντας τα εξής:

«Αισθάνομαι την α-
νάγκη, για μία ακόμη 
φορά, να ευχαριστήσω, 
τους συνεργάτες μου 
στην Υποδιεύθυνση Τε-
χνικών Υπηρεσιών και 
στο τμήμα πολιτικής 
προστασίας της Περιφε-

ρειακής μας ενότητας, που ανταπεξήλθαν με απόλυ-
τη επιτυχία στα καθήκοντά τους, διατηρώντας ανοι-
χτό και σε άριστη κατάσταση, το σύνολο του οδικού 
δικτύου αρμοδιότητάς μας.

Για πολλοστή φορά στα πέντε έτη της θητείας 
μου, βλέπουμε τα αποτελέσματα του έγκαιρου σχε-
διασμού και της συναδελφικής σχέσης που έχει 
αναπτυχθεί με το προσωπικό των υπηρεσιών της 
Περιφερειακής ενότητας.

Επικεφαλής, εργάτες, χειριστές, εργάσθηκαν νυ-
χθημερόν, χωρίς ξεκούραση και χωρίς επιπλέον 
αμοιβές κάτω από δύσκολες συνθήκες, ώστε οι πολί-
τες της Ημαθίας, να μην αντιμετωπίσουν προβλήμα-
τα στις μετακινήσεις τους.

Τους ευχαριστώ από καρδιάς».

Πού χρειάζονται αλυσίδες
Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Τρο-

χαίας στην Ημαθία χρειάζονται αντιολισθητικές αλυ-
σίδες στα παρακάτω σημεία:

-Από το 82ο έως το 97ο χιλιόμετρο της Παλαιάς 
Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Κοζάνης (μέσω Κα-
στανιάς)

-Στο οδικό δίκτυο προς τα Χιονοδρομικά Κέντρα 
Σελίου και 3/5 Πηγάδια

-Από το 21ο χιλιόμετρο της Επαρχιακής Οδού 
Βέροιας – Δασκίου

-Στη Δημοτική Οδό Νάουσας – Ροδοχωρίου
-Στη Δημοτική Οδό Νάουσας - Αρκοχωρίου

Κλειστά σήμερα τα σχολεία στους Δήμους
Βέροιας, Αλεξάνδρειας και Νάουσας

Τη διακοπή των μαθημάτων για σήμερα Τρίτη 8 
Ιανουαρίου 2019 σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης 
(Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) των 
σχολικών μονάδων του Δήμου, για λόγους ασφάλει-
ας μαθητών και διδασκόντων, αποφάσισε ο δήμαρ-
χος Βέροιας Κώστας Βοργιζίδης.

Ανοιχτοί θα είναι οι βρεφονηπιακοί σταθμοί.
Τα μαθήματα της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας, όπως 

ισχύει και για τα σχολεία του Δήμου Βέροιας, δεν θα 
πραγματοποιηθούν σήμερα λόγω των δυσμενών και-
ρικών συνθηκών που καθιστά την προσέλευση των 
μαθητών επικίνδυνη.  

Κλειστά επίσης θα παραμείνουν και τα σχολεία 
στο Δήμο Αλαξάνδρειας.

Για τα σχολεία του Δήμου Νάουσας, ενώ ανα-
κοινώθηκε αρχικά ότι θα ανοίξουν σήμερα Τρίτη 8 
Ιανουαρίου, στις 9.15 λόγω των εξαιρετικά χαμηλών 
θερμοκρασιών που αναμένονται για αύριο το πρωί, 
επανήλθε ο Δήμος με νέο δελτίο Τύπου στο οποίο 

αναφέρει τελικά ότι: «Λόγω δυσκολιών που διαπι-
στώθηκαν στη δρομολόγηση σε νέες ώρες των αστι-
κών και υπεραστικών γραμμών  - ως συνέπεια της 
αλλαγής της ώρας έναρξης των σχολείων από 8.15 
σε 9.15 - που εκτελούν τα δρομολόγια μεταφοράς 
των μαθητών μας μεταξύ των κοινοτήτων, αλλά και 
από τις κοινότητες στα σχολεία της πόλης της Νάου-
σας, ενημερώνουμε πως τα σχολεία μόνο για αύριο 
θα παραμείνουν κλειστά σε όλο τον Δήμο για να μην 
στερηθούν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα 
μαθήματα τους μεγάλο μέρος των μαθητών από τις 
κοινότητες μας. Όλα τα σχολεία θα λειτουργήσουν 
κανονικά την Τετάρτη 9 Ιανουαρίου.

Πώς κινήθηκαν υπεραστικά λεωφορεία,
αστικά και ταξί

Πώς λειτούργησαν όμως τα μέσα μαζικής μετα-
φοράς του Νομού; Πού συνάντησαν προβλήματα, 
πού υπήρξαν καθυστερήσεις και πού εντόπισαν τα 
δύσκολα σημεία;

Για τις ημέρες της χιονόπτωσης μίλησαν χθες 
στον ΑΚΟΥ 99.6, στην εκπομπή «Λαϊκά και Αιρετικά» 
οι πρόεδροι των ΚΤΕΛ Υπεραστικών και Αστικών 
κ.κ. Τάσος Συμεωνίδης και Παύλος Παυλίδης και ο 
γραμματέας των Ράδιο Ταξί Βέροιας Χαρ. Τσολακί-
δης.

Τάσος Συμεωνίδης 
πρόεδρος ΚΤΕΛ υπε-
ραστικά: «Την Παρα-
σκευή και το Σάββατο 
τα δρομολόγια στους κε-
ντρικούς οδικούς άξονες 
προς Αθήνα, Θεσσαλονί-
κη, Νάουσα και Αλεξάν-
δρεια πραγματοποιήθη-
καν με μικρές καθυστε-
ρήσεις λόγω του χιονιού, 
ενώ «κόπηκαν» και κά-
ποια, λόγω έλλειψης επι-
βατικού κοινού. Επίσης 

δεν πραγματοποιήθηκαν δρομολόγια προς τα χω-
ριά, όπως η Μελίκη. Το Σάββατο έγιναν μόνο δύο 
δρομολόγια γιατί ο δρόμος ήταν επικίνδυνος.  Χθες 
Δευτέρα εκτός από το δρομολόγιο για Δάσκιο όλα 
τα υπόλοιπα εκτελέστηκαν κανονικά στην ώρα τους. 
To κοινό να προτιμά τα ΚΤΕΛ, διαθέτουμε ασφαλή 
αυτοκίνητα για τις μετακινήσεις του».

Χαράλαμπος Τσολα-
κίδης γραμματέας σω-
ματείου ΤΑΞΙ Ημαθίας: 
«Είχαμε πολλά προβλή-
ματα γιατί απ’ ότι φαίνεται 
ο δήμος δεν ήταν άμεσα 
έτοιμος να αντιμετωπίσει 
τον χιονιά, αλλά όλα κινή-
θηκαν σχετικά σε καλές 
γραμμές. Οι συνάδελφοι 
είναι έμπειροι, έχουν εφο-
διασμένα τα ταξί τους με 
χιονολάστιχα και αλυσί-
δες και προσπαθήσαμε 

να κάνουμε ότι καλύτερο μπορούσαμε. Μετά τις 2 το 
βράδυ βγήκαν τα εκχιονιστικά και καθάρισαν, αφού 
ακόμη και ο δρόμος προς το νοσοκομείο μέχρι εκείνη 
περίπου την ώρα δεν είχε καθαριστεί. Μετά τις 2 έγι-
νε εξαιρετική δουλειά. Από την Παρασκευή το από-
γευμα υπήρχε πολύς κόσμος που είχε ανάγκη να με-
τακινηθεί με ΤΑΞΙ, γιατί δεν έχουν χιονολάστιχα, αλλά 
δεν έχουν και την ευχέρεια να κινηθούν στη Βέροια 
που έχει πολλές ανηφόρες, κατηφόρες και στενά. Υ-
πήρξε πολλή κίνηση, ήταν καλό για την δουλειά μας, 
αφού κάναμε «γιορτές» έστω και με καθυστέρηση. 
Επίσης για να στηρίξουμε το κοινό συνεχίζουμε να 
μην εισπράττουμε δώρο, αλλά και να μην χρεώνουμε 
την τηλεφωνική κλήση». 

Παύλος Παυλίδης, πρόεδρος αστικών: «Εί-
ναι γεγονός ότι όταν χιονίσει ξαφνικά στην αρχή 
«τρέχουμε» γιατί δεν γνωρίζουμε την κατάσταση 
των δρόμων, αν έχουν καθαριστεί   κι αν μπορούν 
να φτάσουν τα οχήματα. Τις επόμενες ημέρες με 
την παγωνιά τα πράγματα είναι πιο δύσκολα, γιατί 
ο πάγος καθιστά τους δρόμους επικίνδυνους και 

χρειάζεται αλάτι… Είναι 
δύσκολο να ελέγξεις το 
όχημα, πόσο  μάλλον 
ένα μεγάλο και βαρύ ό-
χημα όπως το αστικό 
λεωφορείο. Έτσι σε κά-
ποια χωριά όπως Τρι-
πόταμος, Γεωργιανοί 
και Ραχιά για λόγους 
ασφάλειας δεν στεί-
λαμε το Σάββατο 
οχήματα γιατί άργη-
σαν να καθαριστούν 

οι δρόμοι. Από την Κυριακή ομαλοποιήθηκε η 
κατάσταση, ωστόσο σε κάποιες ορεινές περιοχές 
χρειάζεται και πάλι προσοχή. Στη Ραχιά και τα Α-
σώματα  το αστικό λεωφορείο πηγαίνει μόνο μέχρι 
την πλατεία του χωριού».

 Αναφορικά με την απόφαση του δημάρχου για 
την λειτουργία των σχολείων ο κ. Παυλίδης δήλω-
σε ότι «θα ήταν φρόνιμο να υπάρχει σε τέτοιες πε-
ριπτώσεις μια σύσκεψη φορέων με την συμμετοχή 
και των μεταφορέων για να υπάρχει μια καλύτερη 
ενημέρωση. Δυστυχώς όμως δεν έχει γίνει ποτέ 
και όλοι οι εμπλεκόμενοι τα μαθαίνουμε από τα 
ΜΜΕ. Καλό θα ήταν τέτοιες δύσκολες ημέρες οι 
πολίτες να εμπιστευτούν τα λεωφορεία και τα ταξί, 
με έμπειρους οδηγούς και ειδικά τα βαριά οχήματα 
που παρέχουν μεγαλύτερη ασφάλεια στο κοινό».

 Σε ερώτημα αν υπήρξε πρόβλημα με δρόμους 
που δεν καθαρίστηκαν έγκαιρα και ειδικά για τον 
δρόμο προς το νοσοκομείο, απάντησε πως υ-
πήρξαν και θα υπάρχουν προβλήματα σε κάποια 

δύσκολα σημεία με ανηφόρες, κατηφόρες, που θα 
πρέπει οπωσδήποτε να πέφτει και αλάτι. Επίσης 
δημιουργεί πρόβλημα, όπως τόνισε, το γεγονός ότι 
κάποιοι περίοικοι αφήνουν τα Ι.Χ. αυτοκίνητά τους 
παρατημένα επάνω στο δρόμο με αποτέλεσμα να 
μην μπορεί να καθαριστεί ο δρόμος σωστά, αλλά να 
δυσχεραίνουν και την κυκλοφορία.
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ΓΟΥΙΛΙ  -  WHEELY  (ΜΕΤΑΓΛ. 
Στα Ελληνικά)

Προβολές : καθημερινά στις 
17.10

Σκηνοθεσία: ΓΙΟΥΣΡΙ Α -
ΜΠΤΟΥΛ ΧΑΛΙΜ Σενάριο: ΓΙΟΥΣ-
ΡΙ ΑΜΠΤΟΥΛ ΧΑΛΙΜ

Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ 
ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΑ-
ΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΙΖΑΣ, ΒΑ-
ΣΙΛΗΣ ΜΗΛΙΟΣ, ΙΝΩ ΣΤΕΦΑΝΗ, 
ΖΩΗ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΟΥΦΗΣ, ΑΛΚΗΣ 
ΖΕΡΒΟΣ, ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΜΕΡΟΣ, ΣΟΦΙΑ ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ

Η ΜΑΙΡΗ ΠΟΠΠΙΝΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ       (Μεταγλ.)
Προβολές: Καθημερινά στις 17.10 μεταγλωττι-

σμένη στα Ελληνικά
Σκηνοθεσία: ΡΟΜΠ ΜΑΡΣΑΛ
Σενάριο: ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΜΑΓΚΙ
Ηθοποιοί: ΜΕΡΙΛ ΣΤΡΙΠ, ΚΟΛΙΝ ΦΕΡΘ, ΤΖΟΥΛΙ 

ΓΟΥΟΛΤΕΡΣ, ΕΜΙΛΙ ΜΟΡΤΙΜΕΡ, ΕΜΙΛΙ ΜΠΛΑΝΤ, 
ΑΝΤΖΕΛΑ ΛΑΝΣΜΠΕΡΙ, ΝΤΙΚ ΒΑΝ ΝΤΑΪΚ, ΜΠΕΝ 
ΓΟΥΙΣΟ, ΛΙΝ-ΜΑΝΟΥΕΛ ΜΙΡΑΝΤΑ 

THE BACHELOR 3
Προβολές:   : Πέμπτη 3/1 – Παρασκευή 4/1 – Σάβ-

βατο 5/1 – Κυριακή 6/1 στις 19.30 και 21.45 
Δευτέρα 7/1 – Τρίτη 8/1 – Τετάρτη 9/1 στις 21.45
Σκηνοθεσία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ
Σενάριο: ΙΣΙΔΩΡΑ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΕΠΙΜΕ-

ΛΕΙΑ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΕΙΔΑΣ
Ηθοποιοί: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΡΟΒΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙ-

ΜΙΤΣΕΛΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΛΟΒΟΣ, ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΡΛΙ-
ΩΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ, ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΙΣΚΑ-

ΔΟΥΡΑΚΗΣ, ΤΑΣΟΣ ΠΑΛΑΝΤΖΙΔΗΣ , ΒΙΚΥ ΚΑΒΟΥ-
ΡΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΟΥΦΑΚΟΥ, ΤΟΝΙ ΣΦΗΝΟΣ, ΜΕΛΕ-
ΤΗΣ ΗΛΙΑΣ , ΚΟΝΙ ΜΕΤΑΞΑ, ΤΖΕΡΟΜ ΚΑΛΟΥΤΑ, 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ, ΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ, 
ΚΟΡΤΝΕΪ ΠΑΡΚΕΡ, ΗΣΑΪΑΣ ΜΑΤΙΑΜΠΑ

Roma   (Αλφόνσο Κουαρόν)
Προβολές:   Μόνο Δευτέρα 7/1 – Τρίτη 8/1 – Τε-

τάρτη 9/1 στις 19.30
 Σκηνοθεσία: Αλφόνσο Κουαρόν
Σενάριο: Αλφόνσο Κουαρόν 
Ηθοποιοί: Γιαλίτζα Απαρίθιο, Μαρίνα ντε Ταβίρα 

ΤΟ ΒΑΠΟΡΑΚΙ  (THE MULE) του Κλιντ Ίστγουντ
Προβολές: καθημερινά στις 19.00 και 21.30 
Σκηνοθεσία: Κλιντ Ίστγουντ
Σενάριο: Νικ Σενκ
Ηθοποιοί: Κλιντ Ίστγουντ, Μπράντλεϊ Κούπερ, 

Λόρενς Φίσμπερν, Μάικλ Πένια, Νταϊάν Γουίστ, Άντι 
Γκαρσία, Άλισον Ίστγουντ, Τάισα Φαρμίγκα, Ιγκνά-
σιο Σερίτσι 

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το 
πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ παρακάτω: 

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

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     3/1/19 - 9/1/19

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

ΓΙΟΡΤΕΣ ΣΤΟ ΣΕΛΙ 2018-2019

Με την ολοκλήρωση 
των εορταστικών εκδη-
λώσεων στο Σέλι που 
διοργανώθηκαν από τον 
Πολιτιστικό Τουριστικό 
Όμιλο Σελίου (Π.Τ.Ο.Σ.), 
το Δ.Σ. αισθάνεται την 
ανάγκη να ευχαριστήσει 
την Αντιπεριφέρεια Ημα-
θίας και προσωπικά τον 
Αντιπεριφερειάρχη κ. 
Καλαϊτζίδη και το Δήμο 
Βέροιας και προσωπικά 
τον Δήμαρχο κ. Κώστα 
Βοργιαζίδη για την άρι-
στη συνεργασία καθώς 
και το Δ.Σ. του Επιμε-
λητηρίου Ημαθίας και 
όλους τους χορηγούς 
που στήριξαν τις εκδη-
λώσεις με κάθε τρόπο. 
Επίσης ευχαριστούμε ό-
λο τον κόσμο που παρά 
το κρύο γιόρτασε μαζί 
μας αυτές τις ημέρες 
στην όμορφη πλατεία 
του Σελίου και τους εθε-
λοντές μας για την πο-
λύτιμη βοήθειά τους. Το  
Δ.Σ. του Π.Τ.Ο.Σ. ευχε-
ται να έχετε όλοι μια Κα-
λή Χρονιά!

Το Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2019 στις 6:30μμ, ο 
Σύλλογος Πολιτισμού Νάουσας ενCANTO διοργα-
νώνει στο Εργαστήρι Τεχνών Μουσικό Κουτί(Πλ. 
Διοικητηρίου, Νάουσα) την παρουσίαση του παι-
δικού βιβλίου της Πόπης Φιρτινίδου, Το Δεντράκι 
που δεν ήθελε να στολιστεί, που μόλις κυκλοφόρη-
σε από τις Εκδόσεις των Συναδέλφων, με εικονο-
γράφηση της Σοφίας Παυλίδου.

Το βιβλίο, που απευθύνεται σε παιδιά Ε’ και 

Στ’ Δημοτικού και μαθητές Γυμνασίου, σε πρώτο 
επίπεδο μιλά για ένα δέντρο που φυτρώνει κατά 
τύχη και σύντομα έρχεται σε επαφή με την σκληρή 
πραγματικότητα της κοπής των δέντρων, όταν 
πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, με μοναδικό σκοπό 
να στολιστούν για λίγες μέρες, αλλά και τις «σκέ-
ψεις» του δέντρου για την ματαιότητα μιας τέτοιας 
συνήθειας. 

Σε δεύτερο επίπεδο όμως, πραγματεύεται την 
αλληλεγγύη, την επώδυνη ενηλικίωση, τον χωρι-
σμό, τη βία, την προσφυγιά και την διαστροφική 
χρήση της Φύσης από τον Άνθρωπο, που την αντι-
μετωπίζει ως εργαλείο.

Το νόημα του βιβλίου με λίγες λέξεις συμπυ-
κνώνεται στην τελευταία φράση που διαβάζουμε 
στο οπισθόφυλλο:

Γιατί να μου δώσεις μια ζωή, αν η ζωή αυτή δεν 
είναι δική μου;

Για το βιβλίο, αλλά και με αφορμή το βιβλίο, 
μιλούν οι κυρίες:

Μαρίνα Χονδροματίδου, καθηγήτρια/συνοδός 
πιάνου, υπεύθυνη τμημάτων μουσικοκινητικής και 
διοργανώτρια παιδικών παραστάσεων παιδικής 
σκηνής Δημοτικού Ωδείου Καλαμαριάς

Άννα Ασλανίδου, MA - MSc Ψυχολόγος, Διευ-
θύντρια του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Νάουσας

Δήμητρα Μητρέντση, μουσικοπαιδαγωγός/μαέ-
στρος, καλλ. δ/ντρια ΣΠΝ ενCΑΝΤΟ

Μουσικά η εκδήλωση ντύνεται από την σοπρά-
νο και καθηγήτρια μουσικής Ελένη Αναγνώστου.

Συντονίζει η Ανθή Χίρτογλου, καθηγήτρια Αγ-
γλικών

Το βιβλίο της Πόπης
Φιρτινίδου «Το Δεντράκι 

που δεν ήθελε να στολιστεί» 
παρουσιάζεται στη Νάουσα

Την κοπή της παραδο-
σιακής βασιλόπιτας για το 
νέο έτος 2019 πραγματο-
ποίησε ο Σύλλογος Κοι-
νωνικής Παρέμβασης «Έ-
ρασμος», το μεσημέρι της 
περασμένης Παρασκευής 
στην Pizza Roma, στη Βέ-
ροια. 

Στην εκδήλωση παρα-
βρέθηκαν, από το ΔΣ η 
Πρόεδρος του Συλλόγου 
Γεωργία Φωστηροπού-
λου, η Αντιπρόεδρος  Όλγα 
Σαββίδου, η Γραμματέας 
Παρθένα Παπαδοπού -
λου-Τσίρκα, η Ταμίας Μαρ-
γαρίτα Δαμιανίδου, οι κ.κ. 
Κατερίνα Μαυρίδου, Σοφία 
Ζεϊμπέκη, Ειρήνη Κοτρί-
δου– Χαμαλή, το προσω-
πικό, αρκετά μέλη, όπως 
και γυναίκες που συμμετέ-
χουν στα βιωματικά σεμι-
νάρια του «Εράσμου».

Την ατμόσφαιρα «έντυ-
σαν» ευχάριστα και μελω-
δικά με τα τραγούδια τους 
οι μουσικοί Χρήστος Γανό-
πουλος, Δημήτρης και Κα-
τερίνα Σωτηρίου.

Η Πρόεδρος του «Ερά-
σμου» ευχήθηκε σε όλους 
καλή υγεία με δύναμη ψυ-
χής και τόνισε την ιδιαίτε-
ρη σημασία της εθελοντι-
κής παρουσίας των μελών 
στον καθημερινό αγώνα 
του Συλλόγου. 

Το φλουρί της πρώτης 
βασιλόπιτας «έπεσε» στην 
κ.Ειρήνη Κοτρίδου – Χαμα-
λή, ενώ της δεύτερης στην 
κ. Έλλη Φωστηροπούλου.

Ο «Έρασμος» έκοψε τη βασιλόπιτα 
για το 2019
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Έφυγε στα 84 ο Θόδωρος 
Θεοδωρίδης (Κρίνος)

Τον δρόμο για να ανταμώσει την αγαπημένη του σύντροφο 
Αρετή 
π ο υ 
ε ί χ ε 
α π ο -
βιώσει  
σ τ ι ς 
1 4 
Μ α -
ΐ ο υ , 
ξ ε κ ί -
ν η σ ε 
χ θ ε ς 
ο Θό-
δ ω -
ρ ο ς 
Θ ε ο -
δ ω -
ρ ίδης 
σ ε 
ηλικία 
84 ε-

Ενημερωτική ημερίδα
για τους εντομολογικούς 

εχθρούς των καλλλιεργειών
Την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου στο Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάου-

σας του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, θα πραγματοποι-
ηθεί ενημερωτική ημερίδα με θέμα ‘Νέοι εντομολογικοί εχθροί σε καλλιέργειες φυλλοβό-
λων οπωροφόρων δένδρων’.

Η ομιλία αφορά παραγωγούς, γεωτεχνικούς και κάθε ενδιαφερόμενο.
Υπεύθυνος οργάνωσης Θ. Σωτηρόπουλος (2332041548, thosotir@otenet.gr)

Ο
λοκλη-
ρώθηκε 
η δημι-
ουργία 
και η 
παράδο-
ση δύο 
νέων 
έντυπων 
εκδόσε-
ων της 
Αντιδη-
μαρχίας 
Τουρι-
σμού 
του 
Δήμου 
Βέροιας. 
Πρόκει-
ται για 
δύο ιδι-
αίτερα 
χρήσι-
μα και 
καλαί-

Δύο νέα έντυπα του Δήμου
για την προώθηση του τουριστικού 

προϊόντος της Βέροιας

Την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου
Κλειστή για το κοινό, η Διεύθυνση

Μεταφορών και Επικοινωνιών Ημαθίας
Ανακοινώνεται ότι για έκτακτους υπηρεσιακούς λόγους, κατ’ εφαρμογή του α.π. Α11/

οικ.97166/9258/11-12-2018 εγγράφου του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, 
η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, θα 
είναι κλειστή για το κοινό την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019. 

Από την  Διεύθυνση Πε-
ριβάλλοντος - Καθαριότη-
τας και Πολιτικής Προστα-
σίας του Δήμου Βέροιας και 
τον αρμόδιο αντιδήμαρχο 
Βασίλη Παπαδόπουλο, α-
νακοινώνεται  ότι μπορείτε 
να καλείτε για θέματα Απο-
χιονισμού στο τηλέφωνο 

2331354615 και 2331354600. 
Επίσης οι μετακινήσεις σε περί-
πτωση εκδήλωσης φαινομένων, 
όπως χιονοπτώσεις, παγετός και 
έντονες βροχοπτώσεις, πρέπει 
να γίνονται  με αυτοκίνητα εφοδι-
ασμένα, με κατάλληλα ελαστικά 
και  αντιολισθητικές αλυσίδες.

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
Δήμου Βέροιας

Κλήσεις για θέματα
αποχιονισμού στο τηλέφωνο
2331354615 και 2331354600

Το Σάββατο 5 
Ιανουαρίου 
ο Βουλευτής 

Ημαθίας Ουρσου-
ζίδης Γιώργος  
επισκέφτηκε  τον 
Αστυνομικό Διευ-
θυντή Ημαθίας 
Χρήστο Σιμού-
λη. Ο βουλευτής 
αντάλλαξε ευχές 
και συνεχάρη τον 
κ. Σιμούλη, καθώς 
και το προσωπικό 
της Διεύθυνσης  
για το αποδοτικό 
τους έργο, όπως 
αποτυπώνεται τα 
τελευταία χρόνια 
στο Νομό μας.

Ο βουλευτής ενημερώθηκε για τα ζητήματα που 
αφορούν στη Διεύθυνση Ημαθίας, αλλά και για την 
επιτυχή αντιμετώπιση των προβλημάτων λόγω της 
τρέχουσας κακοκαιρίας που πλήττει και το νομό μας.   

Απ΄ την μεριά του ο κ. Ουρσουζίδης ενημέρωσε 
τον Αστυνομικό Διευθυντή για το έργο της Επιτροπής 

Οδικής Ασφάλειας της Βουλής των Ελλήνων και α-
ντάλλαξαν απόψεις για την αντιμετώπιση ζητημάτων 
που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στο έργο της 
Αστυνόμευσης.

Ο κ. Ουρσουζίδης ευχαρίστησε το προσωπικό της 
Διεύθυνσης για το πραγματικά αναγκαίο και ωφέλιμο 
έργο που προσφέρουν στους  πολίτες, και τους ευ-
χήθηκε, να είναι υγιείς και να συνεχίσουν να προσφέ-
ρουν στη δεινά δοκιμαζόμενη Ελληνική κοινωνία.

Τον Αστυνομικό Διευθυντή Ημαθίας 
επισκέφθηκε ο βουλευτής

Γ. Ουρσουζίδης
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ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όσοι Συμπολίτες μας 
έχουν φάρμακα που δεν 
χρειάζονται, μπορούν να 
τα  προσφέρουν για το 
Γηροκομείο Βέροιας στο 
υπόγειο της  Δημοτικής 
Αγοράς  καθημερινά 
από 11.00 έως 13.00.    
Το Δ.Σ. Αδελφάτου Γη-
ροκομείου Βέροιας Tηλ.
επικ. 6979 221680.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 6 Ιανουα-

ρίου 2019 στις 3.00 μ.μ. από τον Ιερό 
Ναό Αγ. Νικολάου Κουμαριάς ο Χρή-
στος Δημ. ΜΑνακούλης σε ηλικία 63 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε τη Δευτέρα 7 Ιανουαρί-

ου 2019 στις 11.00 μ.μ. από τον Ιερό 
Ναό Αγ. Αντωνίου Βέροιας ο Αντώνι-
ος Γεωρ. Μπακόλας σε ηλικία 100 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 6 Ιανου-

αρίου 2019 στις 12.30 μ.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου (Κοιμητήρια) 
Βέροιας η Δέσποινα Ιωάν. Ασλανί-
δου σε ηλικία 84 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε τη Δευτέρα 7 Ιανουα-

ρίου 2019 στις 11.00 μ.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγ. Παρασκευής Βεργίνας 
η Βασιλική Ζάζαρη σε ηλικία 78 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 13 Ια-

νουαρίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αντωνίου Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυ-
ση της ψυχής του πολυαγαπημέ-
νου μας συζύγου, πατέρα, παπ-
πού,αδελφού και θείου

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΕΡ.
ΚΟΥΚΟΥΔΗ 

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

Η σύζυγος, 
Τα παιδιά, Τα εγγόνια, 

Ο δισέγγονος, Η αδελφή, 
Τα ανίψια, Οι λοιποί συγγενείς

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 13 Ιανουα-

ρίου 2019 στον Ιερό Ναό Αγ. Σάββα 
Κυριωτίσσης 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του πολυαγαπημένου μας 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡ.
ΚΑΡΑΜΙΧΟΥ 

και καλούμε όλους όσους τιμούν 
τη μνήμη του να προσέλθουν και να 

ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς το Θεό.
Τα τέκνα, Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα,

Τα ανίψια, Οι λοιποί συγγενείς

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 13 Ια-
νουαρίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Γεωργίου Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυ-
ση της ψυχής του πολυαγαπη-
μένου μας συζύγου, αδελφού και 
θείου

ΚΩΝ/ΝΟ ΔΗΜ. 
ΝΤΑΝΤΑΜΗ 

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

Η σύζυγος, 
Η αδελφή,
Τα ανίψια 

Οι λοιποί συγγενείς
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

Ευχαριστήριο
του Γηροκομείου Βέροιας 

Η Διοίκηση του Γηροκομείου Βέροιας ευχαριστεί:
-Την κα. Χατζηνικολάου Ζωή για τη δωρεά του ποσού των 30 Ε αντι στεφάνου 

εις μνήμην του θείου της Γεωργίου Γκαβονάτσιου.
- Τον κο. Νικόλαο Πασβάτη και την κα. Άννα Πασβάτη-Τσεπίδου για τη δωρεά 

του ποσού των 150 Ε για ένα πλήρες γεύμα την ημέρα των Θεοφανίων εις μνήμην 
της μητέρας τους Αικατερίνης Πασβάτη.

-Την εταιρεία κρεάτων «ΥΙΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΑΛΛΙΚΑ» για την ευγενική προσφορά 
κρεάτων εις μνήμην του πατέρα τους. 

-Τον κο. Κορδέλα Λεωνίδα για την ευγενική προσφορά συμπυκνωτή οξυγόνου 
εις μνήμην του πατέρα του Νικολάου Κορδέλα.

-Ανώνυμες κυρίες για την ευγενική προσφορά δύο σουφλέ.
-Ανώνυμη κυρία για την ευγενική προσφορά εδεσμάτων.
-Τον Σύλλογο Γευσιγνωσίας-Γαστρονομίας Ν.Ημαθίας «ο Κάρανος» για την επί-

σκεψη στο γηροκομείο και την ευγενική προσφορά βασιλοπιτών.\

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Ν. Ημαθίας ευχαριστεί θερμά 

το μέλη και τους φίλους του, που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και έδειξαν για 
μια ακόμη φορά τα αλτρουϊστικά  τους αισθήματα, προσφέροντας απλόχερα στο 
κοινωνικό παντοπωλείο του Συνδέσμου μας.

Η συγκινητική τους προσφορά βοήθησε 26 οικογένειες με βασικά είδη αναγκών 
(λάδι, γάλα, ζάχαρη, αλεύρι, μακαρόνια, ρύζι, κριθαράκι, τυριά, αλλαντικά, λουκάνι-
κα, κοτόπουλο, σοκολάτες, καραμέλες και άλλα πολλά).

Επίσης ευχαριστεί τους διευθυντές και δασκάλους των:
Α. 1ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας κ. Διαμαντοπούλου Μαρία
Β. 5ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας  κ. Χαιριστανίδη Ελευθέριο
Γ. 8ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας  κ. Μήτκα Κυριάκο
Δ. 9ου  Δημοτικού Σχολείου Βέροιας κ. Γκιουρτζή Μανώλη
Ε. 10ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας κ. Δαλακούρα Κατερίνα, 
οι  οποίοι με υπεύθυνο και αντικειμενικό τρόπο επέλεξαν τις οικογένειες των μα-

θητών τους που πραγματικά είχαν απόλυτη ανάγκη βοήθειας.
 Τέλος το Δ.Σ. του Συνδέσμου εύχεται στα μέλη, στους φίλους και στις οικογέ-

νειές τους αλλά και σε όλους τους ανθρώπους ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ  2019.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Ετήσιος χορός
της Ευξείνου Λέσχης 

Επισκοπής
 Η Εύξεινος Λέσχη Επισκοπής Νάουσας διοργανώνει τον  

Ετήσιο Χορό της, την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019, στις 8:30 
μ.μ. στο Κτήμα Γκαντίδη ( Άγιος Γεώργιος Βέροιας ). Θα παρου-
σιαστούν τα τμήματα του συλλόγου!

Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα συμμετέχουν :
Παυλίδης Στάθης - Τραγούδι 
Τσιτιρίδης Γιάννης - Τραγούδι 
Αθανασιάδης Χάρης - Λύρα 
Μπαϊραχτάρης Θωμάς - Λύρα 
Ιακωβίδης Γιώργος - Κλαρίνο 
Παπαδόπουλος Γιάννης - Κρουστά 
Φουντουκίδης Δημήτρης - Πλήκτρα 
Μια ποντιακή βραδιά με κορυφαίους καλλιτέχνες!!!
Περισσότερες πληροφορίες :6985636960

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Τρίτη 8 Ιανουαρί-

ου 2019 στις 11.00 μ.μ. από τον Ι-
ερό Ναό Αγ. Αθανασίου Βέροιας ο 
Αντώνιος Γεωρ. Βρέτας σε ηλικία 
67 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
Γ. ΚΟΥΡΕΑ
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Εν όψει της επικείμενης ψήφισης(κύρωσης) της συμφωνίας 
των Πρεσπών από την Βουλή των Σκοπίων και της κατάθεσης 
της για κύρωση από την αντίστοιχη ελληνική, το ΣΠΟΣ Κ. Μα-
κεδονίας – Θεσσαλίας καλεί τους συλλόγους του Ν. Ημαθίας 
την Τετάρτη 9 Ιανουαρίου και ώρα 6μ.μ.στα γραφεία του Πολι-
τιστικού Συλλόγου Πατρίδας «ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΩΡΑΦΑΣ» για να 
συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

 - Απόφαση για διοργάνωση συλλαλητηρίου. 
Σε περίπτωση θετικής απόφασης:
- Καθορισμός τόπου, ημερομηνίας και ώρας. 

- Ορισμός συντονιστικής επιτροπής. 
- Απόφαση για συνδιοργάνωση η μη. 
- Απόφαση για ομιλητές και εξουσιοδότηση της Συντονιστι-

κή Επιτροπής.
Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη. Ο εκπρόσωπος του 

Νομικού Προσώπου, που θα παρευρεθεί θα εκφράζει τον φο-
ρέα του άσχετα με την προσωπική του άποψη,

Με εκτίμηση
Ο πρόεδρος του ΣΠΟΣ Κ. Μακεδονίας - Θεσσαλίας

Αντώνης Καγκελιδης

Αύριο Τετάρτη στον «ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΧΩΡΑΦΑ»

Κάλεσμα Συλλόγων, φορέων και ΜΜΕ
από τον ΣΠΟΣ Κ. Μακεδονίας –

Θεσσαλίας, για τη συμφωνία των Πρεσπών

Καλλίστρατος Γρηγοριάδης: «Να 
κάνουμε Like στο Δήμο μας!»

Αποτελεί συνηθισμένο, πλέον, το φαι-
νόμενο της εξάρτησης των κοινωνιών 
μας, διεθνώς και όχι μόνο στη χώρα μας, 
από τις κινητές, λεγόμενες και «έξυπνες» 
συσκευές. Είναι σε όλους μας οικεία η 
εικόνα να αισθανόμαστε ‘ανεπαρκείς’ και 
όχι πλήρεις, σχεδόν ‘λειψοί’, αν τυχόν 
βγούμε από το σπίτι μας και δεν έχουμε 
μαζί μας την έξυπνη συσκευή η οποία 
καθ’ όλη τη διάρκεια της εξόδου μας (για 
καφέ, φαγητό, σε ένα θέατρο, σε μια βόλ-
τα ή εκδρομή, κτλ) θα αποτελεί ακατα-
μάχητο τεκμήριο κάθε δραστηριότητάς 
μας και δυστυχώς το μέσο μέτρησης της 
αναγνωρισιμότητάς μας, αναλόγως των 
‘Like’ που θα συγκεντρώσουμε. 

Με την παρούσα ιδέα, προτείνω πλέ-
ον να αρχίσουμε να κάνουμε ‘Like’ στο 
Δήμο μας και μέσω αυτού, να αρχίσει πραγματικά να «μας αρέσει» η καθημερι-
νότητά μας ως μέλη μιας κοινότητας με κοινές, λίγο ή πολύ, αγωνίες και ενδια-
φέροντα, με άλλα λόγια θα ήθελα να προτείνω έναν τρόπο να κάνουμε αυτές τις 
συσκευές που καθημερινά κρατάμε στα χέρια μας, πραγματικά ‘έξυπνες’. 

Η καθημερινή έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση τον πολιτών, έρχεται στην κο-
ρυφή της ατζέντας μου. Γιατί ένας ενημερωμένος δημότης είναι πράγματι ένας 
έξυπνος δημότης. Οι πολίτες έχουν την ανάγκη να ενημερώνονται για σημαντικά 
γεγονότα και ανακοινώσεις του δήμου και μάλιστα με τρόπο με τον οποίο όλοι 
θα έχουν την ίδια ενημέρωση, στον ίδιο χρόνο, χωρίς οικονομική επιβάρυνση. 
Σημαντικά γεγονότα και ανακοινώσεις του δήμου μας, θα φτάνουν άμεσα στο 
κινητό του κάθε δημότη, ύστερα από εγγραφή του στις κατηγορίες που τον ενδι-
αφέρουν, με sms ή μέσω των ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης με σκοπό αυτός 
να ενημερώνεται για εργασίες των δρόμων, έργα, καιρικές συνθήκες, διακοπές 
νερού και ρεύματος, σημαντικές εκδηλώσεις και ανακοινώσεις που αφορούν τη 
ζωή του. 

Με αυτό τον τρόπο μοιραζόμαστε τις δράσεις, προγραμματίζουμε το μέλλον 
και τις δραστηριότητες μας, όλοι μαζί. Αποκτάμε δικαίωμα στην ενημέρωση με 
στόχο την οργάνωση και τον προγραμματισμό των εργασιών μας. Υπό μία έν-
νοια, με τον τρόπο αυτό θα μαθαίνουμε τις ειδήσεις που μας αφορούν, τη στιγμή 
που συμβαίνουν!

Μην ξεχνάμε, ότι πλέον δεν ζούμε στις αρχές της ψηφιακής εποχής και η 
πρόσβαση στο διαδίκτυο έχει σχεδόν γενικευτεί, ιδίως στις εργασιακά ενεργές 
ομάδες του πληθυσμού. Παρ’ όλ’ αυτά, η αυτόματη μέθοδος αποστολής ενημε-
ρώσεων σκοπεύει να επισπεύσει την ενημέρωση των δημοτών, χωρίς όμως να 
καταργήσει τις μέχρι σήμερα παραδοσιακές μεθόδους επικοινωνίας (π.χ. διά του 
τύπου), διότι δεν μπορεί να αποκλειστεί κάποιος που δεν έχει πρόσβαση στις 
Τεχνολογίες της Πληροφορίας.

Ποιος όμως δημότης που θα λάμβανε ένα μήνυμα για επικείμενη διακοπή 
νερού στην περιοχή που ζουν οι γονείς του, δεν θα έσπευδε να τους ενημερώσει, 
ακόμα κι αν αυτοί δεν είναι εξοικειωμένοι με τις σύγχρονες τεχνολογίες; Γιατί να 
μην απαλλάξουμε το δημότη από το άγχος αναζήτησης της σχετικής πληροφορί-
ας και να μην την στείλουμε κατευθείαν στο κινητό του;

Οι τεχνολογικές συνθήκες έχουν πλέον ωριμάσει. Η κοινωνία έχει ωριμάσει. 
Οι ανάγκες παραμένουν πιεστικές και η καθημερινότητά μας, χωρίς την απα-
ραίτητη οργάνωση, γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Η θέληση, ο σχεδιασμός και τα 
εργαλεία είναι όλα διαθέσιμα. 

Με το συνδυασμό «Δράση με Γνώση» του Κωνσταντίνου Βοργιαζίδη θα το 
κάνουμε πράξη!

* Του Καλλίστρατου Γρηγοριάδη
Πολιτικός Επιστήμονας, Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Βέροιας με το συν-

δυασμό “Δράση με Γνώση” του Κων/νου Βοργιαζίδη

Ο Σύλλογος Μικρασιατών Ν. Ημαθίας ανακοινώνει, ότι την 
Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019, θα κόψει όπως κάθε χρόνο την 
καθιερωμένη «Βασιλειόπιτα» γιορτάζοντας το έθιμο του Αγίου 
Βασιλείου.Αναλυτικά το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Θεία λειτουργία στην εκκλησία του Αγίου Βασιλείου και 
αναβίωση του εθίμου του Αγίου Βασιλείου, μετά το πέρας της 
λειτουργίας, στο χώρο έξωθεν του ναού.

  Στη συνέχεια στις 11πμ ,στον Χώρο Τεχνών Δ.Βέροιας θα 
κοπεί η Βασιλειόπιτα του Συλλόγου Μικρασιατών Ημαθίας, με 
καλλιτεχνικό πρόγραμμα και παρουσίαση όλων των τμημάτων 
του συλλόγου. Ομιλητής του πανηγυρικού της ημέρας ο εκπαι-
δευτικός κος Παπακανάκης Πάρης.

  Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλο τον κόσμο που θέλει να 
παρακολουθήσει τη γιορτή.

Σύλληψη 33χρονου για 
καταδικαστική απόφαση

Συνελήφθη στις 6 Ιανουαρίου 2019, το πρωί, σε περιοχή 
της Ημαθίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Αλε-
ξάνδρειας, 33χρονος ημεδαπός, καθώς εκκρεμούσε σε βάρος 
του καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδι-
κείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την οποία του επιβλήθηκε 
ποινή φυλάκισης 1 έτους για το αδίκημα της κλοπής.

Την Κυριακή 13 Ιανουαρίου

Την Βασιλειόπιτα του 2019
κόβουν οι Μικρασιάτες του Ν. Ημαθίας
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Αγιάστηκαν την Κυριακή τα παγωμένα νερά 
του Τριποτάμου και του Αγ. Νικολάου

Κυριακή6 Ιανουαρίου2019καιοιχαμηλέςθερ-
μοκρασίες, από τον χιονιά των ημερών, δεν στά-
θηκαν ικανές να αποτρέψουν τον κόσμο να κατη-
φορίσειπρος τονΤριπόταμο τηςΒέροιας, για την
κατάδυση τουΤιμίουΣταυρούκαι τοναγιασμό των
υδάτων.Απτόητοικαι7νεαροίάντρεςπουέπεσαν
σταπαγωμένα νερά για ναπιάσουν τον Σταυρό.
Τυχερός ο 19χρονοςΔημήτρηςΒάσσος, σπουδα-

στής ΣτρατιωτικήςΣχολής,πουπιάνειγιαδεύτερη
χρονιάτοΣταυρό.ΣτανεράτουΤριποτάμουμπήκαν
καιφέτος  με τους καβαλάρηδές τους για νααγια-
στούν,καιταάλογασύμφωναμετοέθιμο.

Προηγήθηκε στον ΙερόΝαό τουπολιούχουΑ-
γίουΑντωνίου η επίσημη δοξολογία και οΜέγας
Αγιασμός, με τη χοροστασία τουΜητροπολίτη κ.
Παντελεήμονα και ακολούθησε ηπομπήπρος τον

ποτάμιμετηνεικόνατηςβάπτισης,συνοδείατηςΦι-
λαρμονικής τουΔήμου, τουκλήρου, τωνεπισήμων
πολιτικών, στρατιωτικών, αστυνομικώνΑρχών και
σωμάτωνασφαλείαςκαιεκατοντάδωνπιστών.

ΣτηΝάουσα
Αμέσως μετά τονΤριπόταμο, οΜητροπολίτης

μετέβηστηνπεριοχή τουΑγίουΝικολάουΝάουσας
όπου τέλεσε τον καθαγιασμό των υδάτων.  Στη

συνέχεια επισκέφθηκε τοΔημοτικό κολυμβητήριο
τηςΝάουσας και τέλεσε τον καθαγιασμό για τους
αθλητές.

Νασημειώσουμε ότι φέτος λόγω του χιονιά και
των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρα-
τούν στηνπεριοχή δεν τελέστηκε ο καθαγιασμός
τωνυδάτωνστηνπεριοχή της τεχνητής λίμνης του
Αλιάκμονα.



Στις28
Ιανουαρίου
ηκοπήτης
πίταςτων
παλαιμάχων
Βέροιας

ΤηνΔευτέρα28Ιανουαρίουστονπολυ-
χώρο τηςΕλιάς θαπραγματοποιηθεί η
καθιερωμένη εκδήλωση της κοπής της
πρωτοχρονιάτικηςβασιλόπιτας τουσυλ-
λόγουΠαλαιμάχωνΒέροιας .Καλούνται
όλαταμέλητουΣυλλόγου-φίλαθλοιτης
βασίλισσας του βορά τέως και νυνπα-
ράγοντεςπροκειμένου να ανταλλάξουν
ευχέςγιατονκαινούργιοχρόνο.

ΓιατοΔ.ΣΟπρόεδροςΔημήτρηςΠα-
πατζίκοςοΓ.ΓΘωμάςΤρούπκος

Παρελθόν
ο Εράλ 

Τσουλχάι
από τη
Βέροια
Στη

Νάουσα
οΦωτόπουλος

Παρελθόν από το «κυα-
νέρυθρο» ρόστερ 
αποτελεί ένας ακόμη 

ποδοσφαιριστής, ο Εράλ Τσουλ-
χάι που αγωνιζόταν στην άμυνα. 
Αναλυτικά η ανακοίνωση: Ο ΠΣ 
Βέροια, ανακοινώνει την λύση της 
συνεργασίας με τον ποδοσφαιρι-
στή Εουράλτ Τσουλλχάι. Ευχα-
ριστούμε τον Εουράλτ για την 
παρουσία του στην ομάδα μας και 
του ευχόμαστε ολόψυχα οτι καλύ-
τερο στην καριέρα του.

ΔανεικόςστηνΝάουσα
οΘωμάςΦωτόπουλος

Δανεικόςμέχριτοτέλοςτηςφετινήςαγω-
νιστικήςπεριόδου, δοθηκεστηνομάδα της
ΝΑΟΥΣΑΣοποδοσφαιριστήςτηςΒΕΡΟΙΑΣ
ΘωμάςΦωτόπουλος, όπωςανακοίνωσε η
διοίκησητης«Βασίλισσαςτουβορρά».

Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός, πουπρο-
ωθήθηκε το καλοκαίρι από την Κ17 των
«κυανέρυθρων», θα αγωνιστεί στονΦΑΣ
πουπρωταγωνιστεί στοπρωτάθλημα της
Α’ΕΠΣΗ,ώστεναπάρεισυμμετοχέςκαινα
επιστρέψειμεπερισσότερεςεμπειρίες.
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Αποφασίστηκε μεταξύ του νυν 
προέδρου της ΕΠΣ Ημαθίας 
κ. Βασίλη Φωτιάδη και του 

μέλους του Δ.Σ  Στέργιου Μουρτζίλα 
η τελετή παράδοσης και παραλαβής 
της προεδρίας να γίνει τις προσεχείς  
μέρες  ύστερα από την συμφωνία 
που υπήρχε μετά τις εκλογές της 11ης  

Δεκεμβρίου του 2016 για «μοιρασμέ-
νη» θητεία μεταξύ των δύο ανδρών.

Οκ.Μουρτζίλας είναι απόφοιτοςπαιδαγωγικής
Ακαδημίας, εκπαιδευτικόςΑ’ βαθμιας εκπαίδευσης
καιπρόεδροςτουΣυλλόγουΠολυτέκνωνΗμαθίας

Ασχολείται εδώ και πολλά χρόνια με το ερασι-
τεχνικόποδόσφαιρο και μπορεί να βοηθήσει από
τηννέαθέσητουπροέδρουπλέονγιατουπόλοιπο
διάστημαμέχρι τηνλήξη τηςθητείας τηςσημερινής
διοίκησης.

Έντονη δραστηριότητα υπάρχει 
στην χειμερινή μεταγραφική 
περίοδο, αφού αρκετές ομά-

δες της Handball Premier προχωρούν 
σε αναδιαρθρώσεις στα ρόστερ τους, 
ενόψει του δεύτερου γύρου του πρω-
ταθλήματος.

ΟΦίλιπποςΒέροιας σύμφωναμεπληροφορίες
του e-handball.gr έχει έρθει σε συμφωνία με τον
29χρονοΣτάχιγιαΠόποβιτςοοποίοςστοπαρελθόν
έπαιξε στονΦοίβο Συκεών (2016-2017), αλλά και
στονΠανελλήνιο(2017-2018).

ΟΣέρβοςαποχώρησεαπότους«Ολυμπιονίκες»
σταμέσα τηςπερασμένηςσεζόν, λόγωδιπλού κα-

τάγματοςστο χέριπου υπέστησεπροπόνηση της
ομάδας.

Εφόσονολοκληρωθεί ημεταγραφήθαπρόκειται
γιαμιαδυνατήενίσχυσηγιατουςΒεροιώτες,οιοποί-
οιθέλουνιδανικάνααποφύγουνταπλέιάουτ.

ΦιλικήαναμέτρησησήμεραΤρίτηγιατον
ΦΙΛΙΠΠΟστηνΜίκραμετηνΠυλαία

Τονπρώτοαγώναγιατηνέαχρονιάθαδώσουνο
ΦίλιπποςΒέροιαςκαιηΑΕΣΧΠυλαίας.

Οιδυοομάδεςθαβρεθούν“φιλικά”αντίπαλεςστο
γήπεδοΜίκραςκαιαυτόεξ’αιτίαςτηςδιακοπήςτου
πρωταθλήματος λόγο των υποχρεώσεων τηςΕθνι-
κήςομάδας

Οαγώναςθαγίνει τηνΤρίτη8 Ιανουαρίου2019
καιώρα21:00.

Τιςπροσεχείςμέρεςητελετή
παραλαβήςπαράδοσηςστηνπροεδρία

τηςΕΠΣΗμαθίας

Συμφωνία του Φιλίππου με τον Σέρβο 
τερματοφύλακα Σταχιγια Πόποβιτς
ΦιλικόσήμεραμετηνΠυλαίαστηΜίκρα
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Με απόλυτη επιτυχία πραγμα-
τοποιήθηκε ο ετήσιος Χρι-
στουγεννιάτικος Χορός της 

Σχολής Ποδοσφαίρου Α.Ε.Π. Βέροιας 
– «Στέφανος Γαϊτάνος» την Κυριακή 
23 Δεκεμβρίου 2018, στον Πολυχώρο 
Ελιά.

Στην εκδήλωση τιμήθηκαν ο ΣύλλογοςΠρωτο-
βουλίαγιατοΠαιδί,τηντιμητικήπλακέταπαράλαβε
οΠρόεδρος της κ.Α. Σιδηρόπουλος, ο γιατρός κ.
ΣουκιούρογλουΧ. για την ανιδιοτελή και αφιλοκερ-
δήπροσφορά τουστην ομάδα,παλιοίπαίκτες της
«ΧρυσήςΕποχής» τηςΑ.Ε.Π. κ.κ.ΑναστασίουΔ.,
ΠαπαδόπουλοςΓ.καιΦουρκιώτηςΔ.,καθώςκαιπο-
δοσφαιριστέςπουξεκίνησαναπότατμήματαυποδο-
μήςτηςΑ.Ε.Π.καικατάφεραννααναδειχθούνόπως
οι ΚωτσόπουλοςΚ. ,ΦασίδηςΒ. και ΙωαννίδηςΔ.
Τέλος,τιμήθηκεκαιποδοσφαιριστήςHoniChami,για
τηνεισαγωγήτουστηντριτοβάθμιαεκπαίδευση.

Τη μουσική βραδιά τίμησαν με την παρουσία
τους:ηβουλευτήςτουΣΥΡΙΖΑκ.ΚαρασαρλίδουΕ.,

οΔήμαρχοςΒέροιαςκ.ΒοργιαζίδηςΚ.,οΠρόεδρος
τηςΕ.Π.Σ.Ημαθίας κ.ΦωτιάδηςΒ., οπρώηνβου-
λευτής κ.ΤσαβδαρίδηςΛ., ηΠεριφερειακήΣύμβου-
λοςκ.κ.ΚαρατζιούλαΝ.,οΑντιδήμαρχοςΤουρισμού
κ.ΛυκοστράτηςΒ.,οΠρόεδροςκαιηΑντιπρόεδρος
τουΚ.Α.Π.Α.Βέροιαςδημοτικοίσύμβουλοικ.Διαμά-
ντηςΣ.καικ.ΓαϊτάνουΧ.,οδημοτικόςσύμβουλοςκ.
ΣουμελίδηςΜ.,οιυποψήφιοιΔήμαρχοιΒέροιαςκ.κ.
ΜαρκούληςΑ.καιΠαυλίδηςΠ.,ηπρώηνβουλευτής
καιυποψήφιαΔήμαρχοςκ.ΜπατσαράΓ.,ουποψή-
φιοςΔημοτικός Σύμβουλος –Νομικός Σύμβουλος
και ΥπεύθυνοςΔημοσίων Σχέσεων τηςΑ.Ε.Π. κ.
ΤσαχουρίδηςΑ.,οΠρόεδρος&οΑντιπρόεδροςτης
ΠρωτοβουλίαςγιατοΠαιδίκ.κ.ΣιδηρόπουλοςΑ.και
ΚαρατόλιοςΝ., οΠρόεδρος τουΕθνικούΡάχης κ.
ΜανωλόπουλοςΒ., οΠρόεδρος τουΑστέραΤριπο-
τάμουκ. ΙορδανίδηςΓ.,ηπρόεδρος τουΕμπορικού
Συλλόγου κ.Τσιπουρίδου –ΠλιάτσικαΑ., οΠρόε-
δρος τουΔικηγορικού Συλλόγου κ. Καραβασίλης
Φ.καιοδικηγόροςκαιμέλοςτηςΕ.Π.Σ.Ημαθίαςκ.
ΑκριβόπουλοςΙ.

Ευχαριστούμεαπό καρδιάςόλουςόσουςμας τί-
μησανμετηνπαρουσίατουςκαιστήριξαντηνεκδή-
λωσημετιςχορηγίεςτουςκαιτιςπροσφορέςτους.

Το Σάββατο 12 Ιανου-
αρίου θα πραγματοποιηθεί
ο ετήσιος χορός και η κοπή
πίτας τουΑγροτικούΑστέρα
Αγ. Βαρβάρας, στο κέντρο
«Ακρόπολη»στηΒέροια.Η
Διοίκηση καλεί τα μέλη και
τους φίλους της ομάδας να
δώσουντοπαρόν.

ΜεεπιτυχίαοΧριστουγεννιάτικος
ΧορόςτηςΣχολήςΠοδοσφαίρουΑ.Ε.Π.

Βέροιας-«ΣτέφανοςΓαϊτάνος»

Στις 12 
Ιανουαρίου 
ο ετήσιος 

χορός
του 

Αγροτικού 
Αστέρα

Αγ. 
Βαρβάρας

Σημαντική μεταγραφική ενίσχυση 
για τον Αστέρα Τριποτάμου, ο 
οποίος απέκτησε τον 17χρονο 

Δημήτρη Χαλίλι.

Ο ταλαντούχοςπλάγιος επιθετικός, που διακρί-
νεται για την ταχύτητά του, αγωνιζόταν στονΕρμή
Τριλοφου, ενώπέρασεακόμηαπό τηνΑγ.Μαρίνα
και από τα τμήματα υποδομής τηςΒέροιας.Έτσι η
νεοφώτιστη ομάδα του ΓιώργουΜαραγκού ενισχύ-
θηκεσημαντικάστηνεπίθεση.

ΕνισχύθηκεμεΔημήτρηΧαλίλι
οΑστέραςΤριποτάμου

Η ΕΠΟ όρισε τους διαιτητές που θα 
διευθύνουν τα ματς της φάσης των 
«16» του Κυπέλλου Ελλάδος. Ο 

κ. Τζοβάρας του συνδέσμου Λαμίας θα 
διευθύνει την αναμέτρηση ανάμεσα στην 
Παναχαϊκή και τον ΠΑΟΚ στην Πάτρα, 
ενώ ο κ. Βρέσκας από την Πιερία θα είναι 
ο άρχοντας του ντέρμπι του Ηρακλείου, 
μεταξύ Εργοτέλη και ΟΦΗ. Τέλος, ο κ. 
Παπαπέτρου του συνδέσμου Αθηνών θα 
σφυρίξει στο ΑΟΧ/Κισσαμικός - ΑΕΚ.

Τρίτη 8/1
ΠΑΣΓιάννινα-Πανιώνιος(15.00)
Διαιτητής:ΒασίλειοςΦωτιάς(Πέλλας)
Βοηθοί:ΧρυσούλαΚουρομπύλια (ΔυτικήςΑττι-

κής),ΠαναγιώτηςΚωνσταντόπουλος(Κορινθίας)

Παναχαϊκή-ΠΑΟΚ(17.00)
Διαιτητής:ΓιώργοςΤζοβάρας(Φθιώτιδας)
Βοηθοί: ΡάινχαρτΜπούξμπαουμ (Ανατολικής

Αττικής),ΚωνσταντίνοςΚωνστάντιος(Ευβοίας)

Ξάνθη-Ολυμπιακός(17.15)
Διαιτητής:ΠραξιτέληςΖαχαριάδης(Μακεδονίας)
Βοηθοί:ΠέτροςΠάτρας (Μακεδονίας), Γεώργι-

οςΧριστακόγλου(Χαλκιδικής)

Εργοτέλης-ΟΦΗ(19.30)
Διαιτητής:ΓιώργοςΒρέσκας(Πιερίας)
Βοηθοί:ΔαμιανόςΕυθυμιάδης (Πιερίας),Δημή-

τριοςΓκάγκας(Λάρισας)

Τετάρτη 9/1
ΑπόλλωνΣμύρνης-Ατρόμητος(15.00)
Διαιτητής: ΙωάννηςΠαπαδόπουλος (Μακεδο-

νίας)
Βοηθοί:ΔημήτριοςΝατσιόπουλος (Μακεδονί-

ας),ΚωνσταντίνοςΝικολαΐδης(Μακεδονίας)

ΑΕΛ-ΑστέραςΤρίπολης(17.15)
Διαιτητής:ΑθανάσιοςΣέζος(Κιλκίς)
Βοηθοί: Σταύρος Σίπκας (Σάμου), Νικόλαος

Σάββας(Σερρών)

ΑΟΧ/Κισσαμικός-ΑΕΚ(19.30)
Διαιτητής:ΑναστάσιοςΠαπαπέτρου
Βοηθοί:ΜιχαήλΚαρσιώτης (Θεσπρωτίας),Αν-

δρέαςΦωτόπουλος(Αθηνών)

Πέμπτη 10/1
Λαμία-Παναθηναϊκός(19.30)
Διαιτητής:ΓιώργοςΚομίνης(Θεσπρωτίας)
Βοηθοί: Κούλα Χασάν (Ξάνθης), Χρήστος

Μπάλτας(Αχαΐας)

Οι διαιτητές των «16»
του Κυπέλλου Ελλάδος

ΠΑΟΚ: Χωρίς Άκπομ και Πρίγιοβιτς 
στην Πάτρα

Χωρίς τον Αλεκσάνταρ Πρίγιοβιτς και τον ασθενή Τσούμπα Άκπομ η απο-
στολή του ΠΑΟΚ για τον σημερινό αγώνα του Κυπέλλου με την Παναχαϊκή. 
Στην πρώτη αποστολή που ανακοίνωσε ο Ραζβάν Λουτσέσκου για το 2019 

στον ΠΑΟΚ δεν συμπεριλαμβάνεται όπως ήταν φυσικό ο Αλεκσάνταρ Πρίγιοβιτς, 
αλλά ούτε και ο Τσούμπα Άκπομ, ο ποδοσφαιριστής που θα κληθεί εκ των έσω 
να καλύψει το κενό του Σέρβου, εφόσον ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στην Αλ 
Ιτιχάντ.

ΟΆγγλοςεπιθετικόςείχεπροσβληθείαπόίωσητιςπροηγούμενεςημέρεςκαιοπροπονητήςτουΔι-
κέφαλουπροτίμησενατοναφήσειεκτόςαποστολήςγιαναανακτήσειτιςδυνάμειςτου.Εκτόςαποστο-
λήςέμεινανοτραυματίαςΧατσερίντιαλλάκαιοιΡέικαιΜάτος.

Οι18τηςαποστολήςπουθαταξιδέψουνγια τηνΠάτραείναιοι:Πασχαλάκης,Σιαμπάνης,Τόσκα,
Κίτσιου,Μαλεζάς,Βαρέλα,Κρέσπο,Κάνιας,Σάκχοφ,Μαουρίσιο,Μπίσεσβαρ,Πέλκας,ΕλΚαντουρί,
Ζαμπά,Ουάρντα,Λημνιός,ΚαρέληςκαιΜπαλογιάννης.



Το Διαιτητικό Δικαστήριο της 
ΕΠΟ δικαίωσε τον Ολυμπιακό 
και το Σαββατοκύριακο θα 

διεξαχθεί η πρώτη αγωνιστική του 
δευτέρου γύρου της Super League. 
Το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ 
δικαίωσε τον Ολυμπιακό και το προ-
σεχές σαββατοκύριακο θα διεξαχθεί 
η πρώτη αγωνιστική του δευτέρου 
γύρου της Super League και όχι 
η 15η αγωνιστική του α’ γύρου. 
Πλέον, αυτό που απομένει είναι να 
οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία 

διεξαγωγής για την 15η αγωνιστική, 
που είχε αναβληθεί λόγω της απο-
χής των διαιτητών για τον ξυλοδαρ-
μό του Θανάση Τζήλου.

Οι νομικοί εκπρόσωποι του Ολυμπιακού
(ΙωάννηςΧατζησαββάογλουκαιΔημήτρηςΚαρ-
πετόπουλος) ανέφεραν μεταξύ άλλων στην
εκδίκασητηςπροσφυγήςπωςηδιοργανώτρια
αρχήπήρεμιααπόφασηκόντραστουςκανονι-
σμούς,οιοποίοιπαραβιάζονταικαιζήτησεαπό
το δικαστήριο να νομιμοποιήσει την απόφασή
της,ανοίγονταςέτσιμια...κερκόπορταγιαανά-
λογεςπαραβιάσειςκαιστομέλλον.

Αυτόσυνέβη και οΟλυμπιακόςδικαιώθηκε
στηνπροσφυγή του,πατώνταςστοάρθρο22
παράγραφος6τουΚΑΠ,ανατρέπονταςτηνα-
πόφασηπουείχεπάρειτοΔ.Σ.τηςΛίγκαςστην
τελευταίασυνεδρίασήτουμεψήφους13-3.

ΤΑΠΑΙΧΝΙΔΙΑΤΗΣ16ΗΣΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ:
ΑΕΛ-ΑπόλλωνΣμύρνης
Άρης-Λαμία
ΑστέραςΤρίπολης-ΠΑΟΚ
Ατρόμητος-Παναιτωλικός
Λεβαδειακός-Ολυμπιακός
ΟΦΗ-Πανιώνιος
Παναθηναϊκός-Ξάνθη
ΠΑΣΓιάννινα-ΑΕΚ

Τρίτη 8-1-2019
13:30-17:30ΧΑΤΖΗΚΥ-

ΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑΑΓ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8 (στενό Ν.
Δημαρχείου)23310-25669

21:00-08:00ΑΝΑΣΤΑ-
ΣΙΟΥΣΟΦΙΑ&ΣΙΑΟ.Ε.ΠΙΕΡΙΩΝ7(απένα-
ντιαπόβενζινάδικοΓαλάνη)23310-73324
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Ιανουάριος 2019 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκα-

τάτοδιάστημααπό7-1-2019 μέχρι13-1-
2019 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

Από τοΚΤΕΛΝ.Ημαθίας ανακοινώνεται ότι το
νέο πρόγραμμα δρομολογίων απόΘεσσαλονίκη
προςΒέροιαδιαμορφώθηκεωςεξής:

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

Προορισμός:Βέροια
5:35,6:45,7:30,8:15,9:15,10:45,12:3013:45,

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

θημερινέςαπόΔευτέραμέχριΠαρασκευή
Πρόγραμμαδρομολογίων
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,ΔιόδιαΜαλγάρων

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

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

Γιαπληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να
απευθύνεται:ΣχετικάμεταδρομολόγιαΒέροιας-Θεσ-
σαλονίκηςκαιαντίστροφαστοτηλέφωνο23310-22342

Σχετικά με τα τοπικά δρομολόγιαστο τηλέφωνο
23310-23334Επίσης, γιαόλα ταδρομολόγια,όπως
καιάλλεςπληροφορίεςστην ιστοσελίδα τουυπερα-
στικού ΚΤΕΛΝ.Ημαθίαςwww.ktelimathias.gr και
www.ktel-imathias.gr

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Τηλ.κέντρο 2331350100 
ΓραφείοΑντιπεριφερειάρχη 2331350102
Πυροσβεστική 23310199,2331068400 
Νοσοκομείοκέντρο 2331351100
Νοσοκομείοπληροφορίες 2331351210
Νοσοκομείοραντεβού 2331351400
ΕΚΑΒ 166 
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒΒλάβες 2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ(βλάβες)απόσταθερό 1050
ΔΕΔΔΗΕ(βλάβες)σταθερόκαικινητό
 2331021111
ΔΕΔΔΗΕ(λοιπέςυπηρ.) 2331074800 
ΟΤΕΒλάβες 121κλήσηαπόσταθερό
ΟΤΕΒλάβες 13888κλήσηαπόκινητό
ΚΤΕΛ(Υπεραστικά) 2331022.342
ΚΤΕΛ 14505 
ΚΤΕΛ(Αστικά) 2331022.282 
ΟΣΕ 2331024.444 
ΕΛΤΑ 2331020664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 2331062.555-2331062.666 
ΤΑΞΙ(πιάτσαΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥΒΕΡΟΙΑΣ(Γραμματεία) 2331353124
 2331353125
ΤΕΛΕΤΩΝΚΥΠΡΑΙΟΥ 2331070.050
ΤΕΛΕΤΩΝΓ.ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891,2331023322
Α’ΚΑΠΗ 2331028.664 
Β’ΚΑΠΗ 2331021.286
ΔασαρχείοΒέροιας 231330-9636έως9640
και231330-9642έως9650
Δ/νσηΔασών 2331026385,26394
Δ/νσηΥγείας-Πρόνοιας 2331078296,78297
ΤμήμαΣυγκοινωνιών: 2331353416,7
Τελωνείο 2331072.256 
ΙδιωτικόΚΤΕΟHELLAS
(ΠολυκλαδικάΛύκεια) 2331060.066
ΙδιωτικόΚΤΕΟΒέροιας(Μακροχώρι) 2331043.333
Β’Σ.Σ.τηλ.κέντρο 2331032.611
ΣτρατολογικόΓραφείο 2310894463,
 2310894562 
ΟΑΕΔ 2331026.888 
Οργ.ΕργατικήςΚατοικίας 2331073353
Εθν.Οργαν.Πρόνοιας 2331024.598 
ΤΟΕΒ 2331024.669 
"Πρωτοβουλίαγιατοπαιδί" 2331072303
(Κέντροαναφοράςπεριστατικού)
Δημ.ΒιβλΖωγιοπούλου» 2331024.879 
ΑλσοςΠαπάγου 2331072.654 
I.Mητρόπολη 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 2331078140
ΚΕΠΑ(ΧΩΡΟΣΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
ΟδικήΒοήθεια
HELLASSERVICE 2331060919
ΟδικήΒοήθειαEXPRESSSERVICE 1154
ΟδικήΒοήθειαINTERAMERICAN 168

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΔ/ΝΣΗΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής: 2331072.222,76.615
Α’Υποδ/ντής: 2331020.240,76.612
Β’Υποδ/ντής: 2331076.611
Υπασπιστής: 2331076.610,76.613
ΚέντροΆμεσηςΕπέμβασης:100,
 2331025.197,76.625FAX:23.333

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΤΜΗΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:. . . . . . . . . . . . 2331070.655,2331076.645
Υποδιοικητής: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.642
Αξ/κόςΥπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.643
Γραμματεία: . . . . . . . . . . 2331076.646,2331076.647

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα ΤηλέφωναΦαρμακεία

ΔικαίωσηΟλυμπιακού
στοΔιαιτητικόΔικαστήριοτηςΕΠΟ
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ2κατα-
στήματααπό24 τ.μ. το
καθένα, μεW.C., συνε-
χόμενα, ανακαινισμένα,
επί της οδού Πίνδου.
Τηλ.:6948386833.

ΠΩΛΕ Ι ΤΑ Ι  δ ι α -
μέρισμα 80 τ.μ. στη
Σκύδρα, στον 1ο όρο-
φο, κοντά στο κέντρο,
πλήρως ανακαινισμέ-
νο, 70.000 ευρώ.Τηλ.:
6951831687.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά
στον Προμηθέα κατοι-

κία 1ου και άνω ορό-
φου με 2ΔΣΚWC από
40.000 έως 50.000 ευ-
ρώ. Τηλ. επικοινωνίας:
6945122583.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο
310 τ.μ., εντόςσχεδίου,
με συντελεστή δόμη-
σης 0,8, χτίζει 240 τ.μ.,
γωνιακό κοντά σταΠο-
λυκλαδικά, σε οικοδομ-
μένοσημείο.Τηλ.:6948
386833.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροοι-
κόπεδο 14.500 τ.μ. επί

τηςπεριφερειακήςοδού
σε εξαιρετιή τιμή. Μό-
νο σοβαρές προτάσεις.
Ώρες  επ ικο ινων ίας :
09.00-14.00.Τηλ.: 6945
122583.

ΝΗΣΙ ΗΜΑΘΙΑΣ οι-
κόπεδο 1 στρέμμα σε
κεντρικό δρόμο πωλεί-
ται σε τιμή ευκαιρίας.
Τηλ.:6973658037.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  αγρο -
τεμάχιο 5 στρ. στην
περ ιοχή  Άμμου -Αγ .
Βαρβάρας με λωτούς
«τσίρο» σε παραγωγή
μεπομώνα.Τηλ.:6987
610180.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφο-

οικόπεδοστηνπεριοχή
«Φούρνοι»Ασωμάτων
4.370 τ.μ., περιφραγ-
μένο,άρτιοκαιοικοδο-
μήσιμο, κτίζει 200 τ.μ.,
επίπεδο, με εξαιρετική
θέα στον Αλιάκμονα,
με ελιές, στις 50.000
ε υ ρώ .  Τη λ . :  6 9 44
561244.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ε λλη -
ν ικό  ρεστοράν  στο
Ρέγκεσμπουργκ, πε-
ριοχή Βαυαρίας Γερ-
μανίας, σε λειτουργία
36 χρόνια με σταθε-

ρή πελατεία και το ί-
δ ιο  αφεντ ικό .  Τηλ . :
004994011339  από
9.30π.μ. - 2.00 μ.μ. &
4.00μ.μ.-11.00μ.μ.

ΔΙΔΕΤΑΙ επιχείρηση

κερδοφόρα λόγω σύ-
νταξηςσεκαλήτμή.Κά-
θε έλεγχος δεκτός.Με-
σιτικό ΣΤΟΧΟΣ. Τηλ.:
23310 68080 & 6973
735020.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΕΝΤΡΟ  ενοικ ιά-
ζεται γκαρσονιέρα 2ος
όροφος, πλήρως ανα-
καινισμένη. Τηλ.: 6988
985663.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-

μέρισμα καινούργιο με
3ΔΣΚΑΘμε γκαράζ και
αποθήκη στην περιοχή
Ωρολογίου, 350 ευρ-
πω. Euromesitiki 6945
122583.

Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Α .
Πωλε ί τα ι  γκαρ-
σονιέρα στην οδό
Πολυζωΐδη,  κο-
ντά στην Πλατεία
Ωρολογίου. Τιμή
ευκαιρίας.  Τηλ.:
6949981810.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γρα-
φείο  κεντρικότατο
20τ.μ.(κατάλληλο
καιγιαεπέπνδυση
απόδοσης 12%
ετησίως τουλάχι-
στον), πλήρως ε-
ξοπλισμένο και α-
νακαινισμένο.Τηλ.
6977628426.

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Από τον κατασκευαστή μηχανικόπω-

λούνται χώροι γωνιακοί κατάλληλοι για
αποθήκεςαλλάκαιμεανάλογη(εσωτερική
διαρρύθμιση)γιακατοικίαπολύκαλή.

α)ΣεπολυκατοικίαΕμμ.Παπά32, εμ-
βαδό100τ.μ.καθαρόκαι

β) σεπολυκατοικίαΜ.Μπότσαρη 77,
εμβαδό115τ.μ.καθαρά,σεπροσιτήτιμή.

Πληρ.τηλ.:2331024939,
Κιν.:6973015833.



13ΤΡΙΤΗ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 www.laosnews.gr

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-
σμα60 τ.μ. στο κέντρο της
Βέροιας (δωμάτιο, σαλόνι,
κουζίνα,W.C.), πλήρως α-
νακαινισμένο, 4ος όροφος
ρετιρέ, κεντρική θέρμανση.
Πληρ.τηλ.:6945495566.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέ-
ρισμαμεδωμάτιο,σαλόνι,
κουζίνα, W.C., υπνοδω-
μάτιο, αυτόνομη θέρμαν-
ση, χωρίς κοινόχρηστα
κοντάστοΒυζαντινόΜου-
σείο. ΚοςΔημήτρης 6973
551477.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  επαγ-

γελματική στέγη, εμβαδού
45 τ.μ., αποτελούμενη α-
πό 2 χώρους, πλήρως α-
νακα ιν ισμένους  (δ ίπλα
σταΑστικά), 1ος όροφος.
Τηλ.: 23310 60632& 6946
740621.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για ε-
παγγελματικήστέγηστηνΑ-
νοίξεως, έναντι πάρκουΑγ.
Αναργύρωνχώρος90τ.μ.(η-
μιόροφος)κατάλληλαδιαμορ-

φωμένος,γωνία,φωτεινός,
μεθέα τοπάρκο,πλήρως
ανακαινισμένος,αυτόνομη
θέρμανση,a/c,1δωμάτιο,
1 ενιαίος πολύ μεγάλος
χώρος, χωλ, μπάνιο, κου-
ζινα εξοπλισμένη, μπαλ-
κόνιπεριμετρικό (ελάχιστα
κοινόχρηστα). Τηλ.: 6948
744632, 6976 769046 (α-
πόγευμα18.00-20.00).

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από το
BISTRO49 στη Βέροια
σερβιτόρος, υπάλλη-
λοςκουζίναςκαιδιανο-
μέας. Τηλ. επικ.: 6983
060024κ.Αργύρης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ηλετρο-
συγκολλητής από την
εταιρία «Τζάκια-Φω-
τιάδης» στην Πατρίδα.
Τηλ.: 6976 791774 &
2331072872.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ.23423ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,Γκαρσο-

νιέραStudio18τ.μ.,κομπλέεπιπλωμένηκαι
μεηλεκτρικέςσυσκευές , κατασκευή75,σε
ημιόροφο,ανακαινισμένηεκβάθρων,άψογα
συντηρημένη , επιμελημένης κατασκευής,
ατομικήθέρμανσημεθερμοπομπούςκαικλι-
ματιστικό,ενοίκιομόνο130€.

κωδ.23332ΚΕΝΤΡ0ΒΕΡΟΙΑΣ, Γκαρ-
σονιέραεπιπλωμένημικρή27τ.μ.,μικτάκαι
22τ.μ.καθ.κατασκευή78,2οςόροφος,σε
μέτρια κατάσταση , έχει ατομικήθέρμανση
μεκλιματιστικόκαι το ενοίκιο της120€.Α-
ποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 24640ΑΝΟΙΞΕΩΣ,Ενοικιάζεται
γκαρσονιέρα29τ.μ.,κατασκευή1984,1υ/δ,1
οςόροφος,ανακαινισμένηάριστα,σεεξαιρε-
τικήκατάστασηκαιμεκαινούργιααλουμινίου
κουφώματακαιμεδιπλάτζάμια,έχεικεντρική
θέρμανσηπετρελαίουκαι είναι επιπλωμένο
κομπλέ,μεανελκυστήρακαιμεμίαντουλάπα,
εκπληκτικό,μόνο160€.

Κωδ:24263ΓΗΠΕΔΟ,επιπλωμένη κο-
μπλέ,γκαρσονιέρα35τ.μ.,κατασκευή1982,
1χώρος, 2οςόροφος,βλέπεισεανοιχτω-
σιά,ανακαινισμένηκομπλέ,σεάψογηκατά-
σταση,συνθετικάκουφώματαμεδιπλά τζά-
μια,ατομικήθέρμανσημεκλιματιστικόκαιμε
μίαντουλάπα,ενοίκιο140€.

Κωδ.105752ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ,Διαμέρισμα
75 τ.μ., κατασκευή77,1υ/δ,1οςόροφος,
πρόκειταιγιαμέτριακατασκευήμεξύλινακου-
φώματακαιμεατομικήθέρμανσηπετρελαίου,
ενεργειακήςκλάσηςΕ ,έχεικουζίναανεξάρ-
τητηκαιμεγάλη,είναιχωρίςανελκυστήρακαι
σετιμήπραγματικήςευκαιρίας,ενοίκιο170€,
ελάχιστακοινόχρηστα.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕ-
ΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115532 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας81τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Απο-
τελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα,
.Είναικατασκευασμένοτο1980καιδιαθέτει
θέρμανσηΚεντρική-Πετρέλαιο,Απεριόριστη
Θέα,ΚουφώματαΑλουμινίου,ΠόρταΑσφαλεί-
αςμε τρίαινα,Ανελκυστήρα,Πάρκινγκ,Απο-
θήκη,A/C,Τέντες,Διπλάτζάμια-Τιμή:250€.
Χωρίςταέπιπλα.Διαθέσιμοαπό20/1/2019.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ.24615ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟ ,Ενοικιάζεται
διαμέρισμα85τ.μ.μικτάκατασκευή1992,2
υ/δ,3οςόροφος,πολύφωτεινό ,διαμπερές
καιάψογασυντηρημένο, καλαίσθητο,σεό-
μορφηπολυκατοικία ,απίστευταεργονομικό
και θέρμανσημεκλιματιστικά καινούργια ,
ενοίκιο250€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ από
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ.23021ΚΕΝΤΡ0στηνΜητρόπολη
κοντά ενοικιάζεται διαμέρισμα85 τ.μ. 3ος
όροφος,2δσκλ,κατασκευή1975,μεατομική
θέρμανσηπετρελαίουκαιηλιακόθερμοσίφω-
νακαιμεμίαπολύμεγάληβεράντα κοινό-
χρησταελάχιστα,ενοίκιο270€.Αποκλειστική

ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.12778ΑΝΩΜΑΚΡΟΧΩΡΙενοικιά-

ζεταικομπλέεπιπλωμένηγωνιακήΜονοκα-
τοικίαμε117τ.μ.,κατασκευή1994,διαθέτει
3 υ/δ, πολυτελούς κατασκευής , ατομική
θέρμανσηπετρελαίου,διαθέτειτζάκι,ηλιακό
,BBQδορυφορικήκεραίακαιαποθήκη,έχει
μεγάλοκήπομεδένδρα,περιφραγμένο,σε
οικόπεδο800 τ.μ. επιτρέπονται κατοικίδια
μόνοστηναυλή  , τιμή350€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23159ΑΝΩΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, ενοι-
κιάζεται καινούργιαμονοκατοικία120 τ.μ.,
μεμεγάληαυλή ,σε εξαιρετικήκατάσταση
,πρόκειται για κατασκευή2006,με3υ/δ,
μεγάλησαλονοκουζίνα1οςόροφος , δια-
θέτειεπιπλέονμίαμεγάληαποθήκηκαιένα
κλειστόγκαράζ ,έχειδικότουκήπομεγάλο
όπουμπορείνααναπτυχθείκαιλαχανόκηπος
,σίγουραεπιμελημένηςκατασκευής,διαθέτει
ατομικήθέρμανσηπετρελαίουκαιείναιέτοιμη
βαμμένη , τοδεενοίκιοτης300€.Διαθέσιμο
από1/12/2018.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλωμένη
συνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.σεδύοεπίπεδα
.Αποτελείται από2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,
Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευα-
σμένητο1998καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πάρκινγκ,
Αποθήκη,Κήπο,Τζάκι,A/C,Συναγερμό,Έπι-
πλα,Ηλ.Συσκευές,Διπλάτζάμια-Τιμή:280€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40
τ.μ. ,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σα-
λόνια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,
καιδύομπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατό-
τητατοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχει
καμινάδα),επιπλωμένη ,μεαποθήκηκαιμε
δύο ντουλάπες , έχει ηλεκτρικέςσυσκευές
αλλάκαιηλιακόθερμοσίφωνα,προσφέρεται
σετιμήπραγματικήςευκαιρίας,350€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13867 Ενοικιάζεται κάτωαπότον

περιφερειακόαποθήκη250τ.μ.μεοικόπεδο
6.000τ.μ.περιφραγμένοκαιπεριποιημένο ,
μηνιαίομίσθωμαμόνο600€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Kωδ.22876ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,κομπλέ

ανακαινισμένογραφείο19 τ.μ. ένας ενιαίος
χώρος,1οςόροφος,θέρμανσημεκλιματιστι-
κότοδεμίσθωματουμόνοστα125€.

Κωδ.22877ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,κομπλέα-
νακαινισμένογραφείο37τ.μ.έναςμεγάλοςενιαίος
χώροςστον1οόρ.χωρίςασανσέρ,ηθέρμανση
τουμεκλιματιστικότοδεμίσθωματουστα180€.

Κωδ:22958 -ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον2
οόροφοκατάλληλοκαιγιαφροντιστήριοκαι
όχιμόνο.Αποτελείταιαπό3Χώρους,καιWC.
Είναι κατασκευασμένο το1986καιδιαθέτει
θέρμανσηΚεντρικήμεΠετρέλαιο.Τιμή:350€.

Κωδ:22993 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Γραφείασυνολικήςεπιφάνειας165τ.μ.στον
2οόροφοκατάλληλογιαφροντιστήριοκαιόχι
μόνο.Αποτελείταιαπό5Χώρους,και2WC.
Είναι κατασκευασμένο το1986καιδιαθέτει
θέρμανσηΚεντρική-Πετρέλαιο,Απεριόριστη
Θέα,ΚουφώματαΑλουμινίου,-Τιμή:700€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.22777ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,ισόγειο

Κατάστημαμε35 τ.μ., και με επιπλέον35
τ.μ.υπόγειο ,στηνοδόΜητροπόλεως , σε
λίγο ελεύθερο . ενοίκιο800€.Αποκλειστική
ανάθεση για υπόδειξηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:22814 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
σεάκρωςεμπορικόσημείοκατάστημασυνο-
λικήςεπιφάνειας36τ.μ. ισόγειο.Αποτελείται
από1Χώρομεκαλήβιτρίνα.Είναικατασκευ-
ασμένο το1965  καιμεπολύκαλόμίσθω-
μαστα300€.Τογραφείομαςδιαθέτει την
ΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτου
αυτού.

Κωδ:14612ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚα-
τάστημασυνολικήςεπιφάνειας68τ.μ.Ισόγειο.
Αποτελείταιαπό1Χώρο,Κουζίνα,καιWC.
Είναιανακαινισμένομερικώς,μεκαινούργια
κουφώματααλουμινίου,ρολάασφαλείας,σε
καλήκατάσταση,μεμεγάληβιτρίνα,οιχώροι
τουλειτουργικοί, κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις.Διατίθεταισεπολύκαλήτιμή:250€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.22771Κατάστημαεπί τηςΚεντρι-
κήςσυνολικά140 τ.μ. δε δύο επίπεδα , ι-
σόγειο καιπατάρι , κομπλέ καιπολυτελώς
ανακαινισμένο ,βαμμένοέτοιμοκαιμεπολύ
λογικόμίσθωμαστα500€.ΑποκλειστικήΔΙ-
ΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ

ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:23469ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται

Πάρκινγκ15τ.μ.κλειστόμεάνετηπρόσβαση
μεμηνιαίομίσθωμαμόνο50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:12742-ΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙπο-

λύάνετοδιαμέρισμασυνολικής επιφάνειας
105 τ.μ. μικτά και 78 τ.μ. καθ. ευρισκόμε-
νοστον2οόροφο.Αποτελείται από2 /υ ,
σαλονοκουζίνα ,μπάνιοκαιαποθήκη.Είναι
κατασκευασμένο το1995, έχειΚουφώματα
Αλουμινίου,μεδιπλάτζάμιαΑνελκυστήρα,Α-
ποθήκη4τ.μ.,καιΗλιακόθερμοσίφωνα-Τιμή
ευκαιρίαςμόνο35.000€.

Κωδ:12743-ΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙΔι-
αμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον
2οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
ΣαλονοκουζίνακαιΜπάνιο .Είναικατασκευ-
ασμένο το1995 και διαθέτει θέρμανσημε
σόμπαηότιάλλοθελήσειοαγοραστής,έχει
καινούργιακουφώματααλουμινίουμεδιπλά
τζάμια, και ανελκυστήρα, έχει επίσηςπάρ-
κινγκπυλωτής  ,αποθήκημέσακαιηλιακό
θερμοσίφωνα-Τιμή:50.000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13713 -ΠΙΕΡΙΩΝΚέντροΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΜονοκατοικίασυ-
νολικήςεπιφάνειας160τ.μ.2επιπέδων.Απο-
τελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,
Μπάνιο καιWC.Είναι κατασκευασμένη το
1960 και διαθέτει θέρμανσηΑτομική -Πε-
τρέλαιο,ΚουφώματαΑλουμινίου,Πάρκινγκ,
Αποθήκη,Κήπο-Τιμή:80.000€.

Κωδ:13758ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Μονοκατοικία
ηοποίααποτελείταιαπό ένα ισόγειο κατά-
στημα210τ.μ., 1ο και 2ο όροφοαπόδυο
διαμερίσματατων150τ.μ.οκάθεόροφος,τα
οποίαβρίσκονταισεοικόπεδο744τ.μ., είναι
κατασκευή1992,εκπληκτικήκαιανεμπόδιστη

θέα,μεπολύωραίοκήπο ,οιχώροι τουλει-
τουργικοί,σεαμφιθεατρικήθέση,διαμπερές,
Μόνοσοβαρέςπροτάσειςθασυζητηθούν.,σε
πολύκαλήτιμήμόνοόλομαζίμόνο120.000€
,Αποκλειστικήδιάθεση και υπόδειξημόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αποθήκησυνολικής επιφάνειας280 τ.μ.σε
υπόγειοχώρο.Αποτελείταιαπόενιαίοχώρο
με εύκοληπρόσβαση. Διαθέτει θέρμανση
ΑτομικήμεΠετρέλαιο,-Τιμή:30.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12947-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙνεόδμη-

τογραφείοδύοχώρων ,μεγάληςπροβολής
καισυνολικής επιφάνειας42 τ.μ.στον2ο
όροφο.Είναι κατασκευασμένο το1991και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική -Ηλεκτρικό, και
ΚουφώματαΑλουμινίουμεΔιπλάτζάμια,κα-
θώςκαιμίαθέσηστάθμευσης.Τιμή:45.000€.

Κωδ.12948ΣτοΚΕΝΤΡΟτηςΒΕΡΟΙΑΣ,
Γραφείομε80 τ.μ., καθ. και92 τ.μ.μικτά ,
κατασκευή1991,2χώροι,1οςόροφος,μεύ-
φοςαπέριττηςπολυτέλειαςπουδιαχέεταιστον
χώρο,σεεξαιρετικήκατάστασηκαισεπολυκα-
τοικίααξιώσεων,διαθέτειατομικήθέρμανσημε
κλιματιστικάκαιανελκυστήρακαινούργιο,ευρί-
σκεταισεπρονομιακήτοποθεσίακαιμάλιστα
υψηλήςπροβολής.Διαθέτεικαιμίαθέσηστάθ-
μευσηςδικήτου,Τιμή99.000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13710ΚΕΝΤΡΟ ,Κατάστημα101

τ.μ.,καιμε110τ.μ.υπόγειοτοοποίοεπικοι-
νωνείμεεσωτερικόυδραυλικόανελκυστήρα
,κατασκευή2002,μεδικότουςWC,ισόγειο,
νεόδμητο ,σεεξαιρετικήκατάστασηκαικαι-
νούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζά-
μια,άριστηκατασκευήκαιατομικήθέρμανση
πετρελαίου,σεπολύκαλήγειτονιά,κατάλληλο
γιαπολλαπλέςχρήσεις ,Αποκλειστικήδιά-
θεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,Τιμή140.000€.

Κωδ:13689-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙμεγάλο
κατάστημασυνολικήςεπιφάνειας900τ.μ.σε
τρίαεπίπεδα . Ισόγειο300τ.μ.1ος300τ.μ.
καιυπόγειοεπίσης300τ.μ..Τιμή:350.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:115769 -ΠΩΛΕΙΤΑΙΑγροτεμάχιο

πολύκοντάστοχωριόστονΚοπανόΝάουσας
συνολικής επιφάνειας1830 τ.μ.στηνάκρη
τουσχεδίουπόλεωςΤιμήεξαιρετικάχαμηλή
στις9.000€.

Κωδ:115745 -ΣΤΟΣΑΑΚΤΡΙΛΟΦΟΥ
πριντουΜπονάνουπωλείταιαγροτεμάχιομε
σύνδεσηστοδίκτυουψηλήςπίεσης,συνολι-
κήςεπιφάνειας26.100τ.μ.άδειοηκαιμισθω-
μένο,μεδικήτουβάνα,Τιμή:58.000€.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.12951ΑΚΡΟΠΟΛΗ,μεανατολικό

προσανατολισμόοικόπεδο και με θέα τον
κάμποτηςΒέροιας,εντόςσχεδίουπόλεωςμε
Σ.Δ.0,8μεγέθους400τ.μ.,πωλείταιστηντιμή
των38.000€.

Κωδ.13007ΑΚΡΟΠΟΛΗπωλείταιέναε-
ξαιρετικόοικόπεδομεγάλο1.010τ.μ.γωνιακό
ανατολικό,κατάλληλοκαιγιαοικοδομήμεσ/δ
0,8,τιμήμόνο100.000€.

Κωδ:12923 -ΒέροιαΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΟικόπεδοσυνολικής
επιφάνειας1033 τ.μ.Επιπλέονχαρακτηρι-
στικά:Άρτιο καιΟικοδομήσιμο   ,αποτελεί
εξαιρετικήευκαιρία.Τιμή:19.000€.

κωδ.12952ΑΚΡΟΠΟΛΗ,σεμοναδικό
σημείοκαιμεθέατονκάμποτηςΒέροιαςπω-
λείταιοικόπεδο1.090τ.μ.,μεΣ.Δ.0,8 , τιμή
90.000€.Μπορείναπουληθείκαιτομισό.

Κωδ. 13010 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ πωλείται
οικόπεδοστην είσοδο τουχωριούαπό την
πλευράτηςΒέροιαςμε1965τ.μ. ,άρτιοκαι
οικοδομήσιμο,σετιμήεξαιρετικάχαμηλήμό-
νο25.000€.

Κωδ.13377ΦΥΤΕΙΑ,Οικόπεδο3.000
τ.μ., εντός ζώνης, με εκπληκτική θέαστον
κάμπο,αξίζει να τοδει κανείς, γιαπολύα-
παιτητικούςαγοραστέςφυσιολάτρες,σε τιμή
προσφοράς,μόνο35.000€.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105285ΠΑΠΑΚΙΑ,πωλείταιπάρ-

κινγκ144  τ.μ., 4  θέσεωναυτοκινήτωνμε
δικήτουείσοδοσεισόγειοχώροοικοδομής,
μπορείναχρησιμοποιηθείκαιωςαποθήκη ,
τιμή21.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΜΟΝΟΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ: 13295 - ΞηρολίβαδοΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

Κωδ:22757 -Κέντρο στονπεζόδρομο
τηςΒέροιαςΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙισόγειοκατάστη-
μααποτελούμενοαπότρία επίπεδαχώρου
πωλήσεων90τ.μισόγειο90τ.μυπόγειοκαι
90τ.μ.1osόρ.καιέναεπίπεδοβοηθητικών
χώρωνδηλ.άλλα70τ.μ..Όλοιοιχώροιείναι
πολυτελώςανακαινισμένοι , εξοπλισμένοιμε
κεντρικόσύστημαψύξηςθέρμανσης,μερά-
φια ,πανέτοιμοιγιαεπαγγελματικήεμπορική
δραστηριότητα.Μίσθωμαόλοτοοίκημαμαζί
στα2.500€.

Κωδ.13803ΚΕΝΤΡΟ,ΚοντάσταΚΤΕΛ
ισόγειοκατάστημα28τ.μ.,με28τ.μ.πατάρι
καιμεπολύμεγάλουπόγειο84τ.μ.μεεσωτε-
ρικόασανσέρ,κατασκευήapos;72,διατίθεται
προςπώληση ,με εγγυημένηαπόδοση,Α-
ποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ , τιμή ευκαιρίας
σίγουρα,μόνο32.00€.

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑ ζητά ναπροσλάβει 2 άνδρες
από25έως45ετώνμετακάτωθιπροσόντα:

1.ΟδηγόμεδίπλωμαΓ΄κατηγορίας
2.Αποθηκάριομεγνώσειςχειριστήκλαρκ

Τηλ.:6947021868

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στονΠρομηθέα

4ουορόφου,95τ.μ.ρετιρέ,πανταχώθενελεύθερο,με
απεριόριστηθέα,σεπροχωρημένηκατάστασηηοικο-
δομή.Τηλ.:6944764477&2331027796.

ΔΑΣΚΑΛΑ, πτυχιούχοςΠαιδαγωγικούΑ.Π.Θ., κά-
τοχοςπτυχίουProficiency και Συστήματος Γραφής τυ-
φλώνBraille, τελειόφοιτος της ΕλληνικήςΝοηματικής
Γλώσσας και φοιτήτριαΜεταπτυχιακούΠρογράμματος
ΕιδικήςΑγωγής,παραδίδειιδιαίτεραμαθήματασεπαιδιά
Δημοτικού (παιδιά με προβλήματα ακοής και μαθησι-
ακές δυσκολίες). Τιμές προσιτές. Τηλ. Επικοινωνίας:
6943908929.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες ανακαινίσεις
σπιτιών, καταστημάτων με προσοχή στη λεπτομέρεια,
πολύ καλές τιμές και συνέπεια στο χρόνο. Τηλ.: 6944
764477κ.Δημήτρης.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
στην οδόΑγ. Πατα-
πίου 10 στη Βέροια
κατάστημα εμβαδού
100 τ.μ., με ημιυπό-
γειο χώρο εμβαδού
30 τ.μ., κατάλληλο
για επαγγελματική
χρήση (τέως Γυμνα-
στήριο). Πληρ. τηλ.:
23310 24939, κιν.:
6973015833.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

ΑριστούχοςπτυχιούχοςτουΤμήματοςΜουσικήςΕπιστή-
μης&ΤέχνηςτουΠανεπιστημίουΜακεδονίας,μεειδίκευση
στη μονωδία, διδάσκει τραγούδι.Διδάσκονται όλα τα είδη
ελληνικούκαιξένουρεπερτορίου(έντεχνο,λαϊκό,ποπ,ροκ,
μιούζικαλ,κλασσικόκ.ά.).Προαιρετικάδιδάσκεταικιθάρακαι
πιάνο για τηνσυνοδεία του τραγουδιού.Προετοιμασία για
εισαγωγήσε μουσικέςσχολές.Τιμέςπροσιτές.Τηλ.: 6980
202881.



ΖΗΤΕΙΤΑΙμάγειραςμε
πτυχίο καιπροϋπηρεσία
και κοπέλα για λάντζα.
Τηλ.: 2331070846&ω-
ρες5.00μ.μ.-8.00μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για
Delivery και κοπέλα για
τύλιγμα στοψητοπωλείο
ΓΙΑΝΝΗΣ.Πληροφορίεςκ.
Γιώργος-6984472747.

ΑΠΟΤΗΝΕΤΑΙΡΙΑτα-
χυμεταφορών«SPEEDEX
COURIERΒέροιας»ζητά-
με δύο (2) άτομα για ερ-
γασίαμεδίπλωμααυτοκι-
νήτου και μηχανής.Πλη-
ροφορίεςσταγραφείαμας
Θεσσαλονίκης 45 κύριος
ΤσιφλίδηςΣ.Χαράλαμπος.
Τηλ. επικοινωνίας: 6937
226565.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ28τ.μ.luxεπιπλωμένο170€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ30τ.μ.10ετίαςεπιπλωμένο200€
ΕΛΗΑ30τ.μ.μεμπαλκόνι140€
ΚΕΝΤΡΟ35τ.μ.επιπλωμένοκαλόA/C180€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ38τ.μ.επιπλωμένοκαλό170€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.καλό,A/C,ντουλάπες140€
ΕΛΗΑ45τ.μ.15ετίαςεπιπλωμένομεA/C190€
ΚΕΝΤΡΟ50τ.μ.luxεπιπλωμένοατομικόςλέβητας270€
ΡΟΛΟΪ60τ.μ.ντουλάπαατομικόςλέβητας160€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ60τ.μ.10ετιαςεπιπλωμένοατομικόςλέβη-
ταςθέαA/C250€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ75τ.μ.15ετίαςντουλάπεςκαλό200€
ΠΑΠΑΓΟΥ80τ.μ.12ετίαςατομικόςλέβηταςαποθήκη230€
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.κόπλανκαλό180€
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.ρετιρέτζάκιθέαατομικόςλέβητας200€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ80τ.μ.12ετίαςθέαπάρκινγκ250€
ΠΑΠΑΓΟΥ85τ.μ.τζάκιατομικόςλέβηταςκαλό250€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.κόπλαν180€
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ.ανακαινισμένοντουλάπεςκαλό260€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ95τ.μ.15ετίαςατομικόςλέβηταςκλειστό
γκαράζ320€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.κόπλανατομικόςλέβητας200€
ΕΛΗΑ100τ.μ.επιπλωμένοκαλό350€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ110τ.μ.ευρύχωροκαλό200€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ115τ.μ.καλόντουλάπες280€
ΠΑΠΑΓΟΥ120τ.μ.ατομικόςλέβηταςπάρκινγκ220€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130 τ.μ. τζάκιατομικόςλέβηταςπάρκινγκ
θέα350€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ115τ.μ.8ετίαςμονοκατοικίατζάκιατομικός
λέβητας270€
ΝΑΟΥΣΑ190τ.μ.12ετίαςμονοκατοικίαlux300€
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ200 τ.μ.μονοκατοικία επιπλωμένη τζάκι
θέα300€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ25τ.μ.11.500€
ΡΟΛΟΪ28τ.μ.LUXανακαινισμένο&επιπλωμένο19.000€
ΚΕΝΤΡΟ35τ.μ.ανακαινισμένο11.500€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.ανακαινισμένο17.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.20ετίαςκαλό16.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ50τ.μ.ανακαινισμένοκαλό27.000€

ΡΟΛΟΪ70τ.μ.ευκαιρία8.500€
ΚΕΝΤΡΟ72τ.μ.ρετιρέευκαιρία18.000€
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.ευκαιρία15.500€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ90τ.μ.ανακαινισμένοκαλό38.000€
ΡΟΛΟΪ90τ.μ.θέακαλό50.000€
ΚΕΝΤΡΟ105τ.μ.καλότζάκιανακαινισμένο46.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ110 τ.μ. καλόανακαινισμένοντουλάπες
80.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ110τ.μ.ευκαιρία27.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130 τ.μ. 10ετίας luxθέα τζάκιπάρκινγκ
108.000€
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ170τ.μ.μεζονέτα58.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ180 τ.μ.μονοκατοικίαμε2διαμερίσματα
62.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ75τ.μ.καλό1.200€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ96τ.μ.καλό1.200€
ΓΗΠΕΔΟ100τ.μ.καλό320€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ150τ.μ.καλό900€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ220τ.μ.ισόγειο+220τ.μ.υπόγειοκαλό
1.500€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΛΙΒΑΔΙ2.000μέτραμε54δένδρα-ελιές6.000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ3.500μέτραμε ελιές,ρεύμα&νερό
11.000€
ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ8.000μέτραμεπομόνα&ρεύμα16.000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ8.000μέτραεπάνωστοδρόμο26.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ13.000μέτρα38.000€
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ15.000μέτρα23.000€
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ15.000μέτραμεαχλάδιαπαλμέτα46.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ43.000μέτρα126.000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ4.000μέτραπροςενοικίαση300€/χρόνο

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ τηςΚλα-
σικήςΦιλολογίας τουΑρι-
στοτελείουΠανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης,μεεξειδίκευ-
σηστηνΕιδικήΑγωγή,πα-
ραδίδει ιδιαίτεραμαθήματα
σεπαιδιάΓυμνασίουκαιΛυ-
κείοιυσεΑρχαίαΕλληνικά,
Έκθεση,Λατινικά καιΝεο-
ελληνικήΛογοτεχνία.Πολύ
προσιτές τιμές.Τηλ. επικοι-
νωνίας:6974430782.

ΕΜΠΕΙΡΗ νοση-
λεύτριαζητάεργασία
σειατρείοτηςΒέροι-
ας ή της Νάουσας.
Πληρ. τηλ.: 6970
123208.

ΖΗΤΕΙΤΑΙσυνεργάτης, νέοςψυκτικόςήμηχανολόγος
γιασυνεργασίασε επιχείρησηψυκτικώνκαι ηλεκτρομη-
χανολογικώνεργασιώνκαιπωλήσεων.Ηπροϋπρεσίακαι
εμπειρίαμηαπαραίτητη.Τηλ.επικοινωνίας:2331062225.

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οι-
κοδομή και κατάστημα με υ-
πόγειο σε οικόπεδο 280 τ.μ.
περιοχήΠαπάγου στα μπετά
100τ.μ.οκάθεόροφος

ΠΩΛΕΙΤΑΙπαλιάκατοικία
στην παλιά πόλη (πίσω από
Μητρόπολη280 τ.μ. οικόπεδο
οικοδομήσιμοσετιμήευκαιρίας

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμε-
ρίσματαΠιερίωνκαινούργια90
τ.μ.και115τ.μ.με2Δ,Σ,ΝΑκαι
θέσηστάθμευσηςκαιμε3ΔΣ/
ΝΑμεκλειστόγκαράζ(ημιτελές)
85.000ευρώκαι110.000ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

κέντρο2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόρο-
φος90τ.μ.,55.000ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επι-
πλωμέναδιαμερίσματακέντρο
με 2 και Σ, Κ 80 τ.μ. και 110
τ.μ.280ευρώκαι400ευρώκαι
200ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-
νιέρακέντρο35τ.μ.,40τ.μ.από
120ευρώ,160ευρώ,180ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-
σμακέντρο,1Δ,Σ,Κ,WCκαι
με2Δ,Σ,Κ,WCαπό180ευρώ
και220ευρώ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντροΜη-
τροπόλεωςδύοδιαμερίσματα90,
100 τ.μ. ,2οςκαι3οςόροφος,
60.000ευρώκαι70.000ευρώ

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ2ΔΣ-Κπάρκιγκ,αποθηκηκαινουριο75000€
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ3ος95τ.μδιαμπερές45000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ45τ.μ20ετιαςεπαγ.στεγη40000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗμεθεακαινουριο+παρκιγκ,Α.Θ.2ΔΣΚ85000€
ΚΕΝΤΡΟκοντα,4ΔΣΚ+παρκιγκΘεα,καινουριο170000€
ΚΕΝΤΡΟΜονοκατ.90τ.μτου200675000€
ΠΑΖΑΡΙΚαινουριο120τ.μμεπαρκιγκ3ΔΣΚ140000€
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μμε3ΔΣΚτου75΄μεασαν.45000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντα,85τ.μχωριςας.μεΑ.Θ35000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ1οςμε3ΔΣΚασανσερ,+θεσησταθ.67000€
ΑΓΟΡΑπρ.Ηλια,85τ.μμεθεα,ασανσερ,επαγ.69000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑισογ.75τ.μχρήζειανακαιν.20000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ35000€
ΠΑΤΡΙΔΑ100Τ.Μ+καταστ.100τ.μ+οικ250090000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ42Τ.Μανωγειολουξ,24000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ1ΔΣ-ΚΗμ/πλωμενο.1ος200€
ΛΑΚΩΝΙΑΣ1ΔΚWCομορφο,επιπλωμενο160€
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣκαινουριομε3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκηΑ.Θθέα350€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑ4οςρετιρεΧ.Θμεασανς.220€
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟμεθεα,Α.Θ.Κοπλαμ,Πορταασφ.2ΔΣΚ350€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΚ.Λχωριςκοινοχ.ανωγειο120€
ΡΟΔΩΝ2ΔΣΚΑ.Θ.2οςχ.ασανς.150€
ΠΙΝΔΟΥ2ΔΣΚανακαιν.Κ.Θ.250€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκατω1ΔΣΚανακαιν.2οςΚ.Θ170€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣΚΘερμ/τες,θεακουκλι270€
ΠΑΠΑΚΙΑ3ΔΣΚ+ΠΑΡΚΙΓΚκαινουριο350€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ1Δ-ΣΚανωγειοκαλο160€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΤΗΜΑΤΑκΟΙΚΟΠΕΔΑΑγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαν-
νη,Φυτειά,Κουμαριά.ΤρίλοφοΑμμο
Παλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδαεργοχωρι,σεεξαιρετικάχα-
μηλέςτιμες.
ΚΑΒΑΚΙΑ7800τ.μσεκαληθεσηΕΥΚΑΙΡΙΑ49.000€
ΡΑΧΙΑ3000τ.μομορφοκτηματακιμερευμακνεροαρτε-
σιανο13000€

ΣΥΚΙΕΣΑγ.Γεωργιου35στρ.χερσο60000€
ΜΕΛΙΚΗπαραγωγικοκτημα7000τ.μμεβανεςπεριοχη
<<Μελιο>>
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλεττο14.400στρστηνασφαλτο
σοβαρεςπροτασεις
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ20στρ.Ροδακ+πομονα45000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ41στρμεροδακινακακτινιδια.120000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιοοικοδομησιμομεΘεα,50000€
ΣΚΟΤΙΝΑ350μεμετρααπόπαραλιαγιατροχοσπ.μενε-
ρο12000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ28000€
ΝΗΣΙΗμαθιας7350τ.μχερσομεβανες,2000τοστρεμμα

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΑγορά,85τ.μχρηζειανακΙατρειο60000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ33τ.μγιαΙατρειο1οςμεασανσερ22000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό25ως1500
τ.μαπό50εως2000€
ΓΡΑΦΕΙΑκαινουριαΛΟΥΞγιαδικηγορους75τ.μπλησι-
ονΠιεριων300€ΕΚ33
ΑΝΟΙΞΕΩΣεισογειααποθ.180τ.μ200€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκαταστημαεξαιρετικηθεση60+60υπογειο1200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ350τμπρονομοιακηθεσηΣοβαρεςπροτασεις
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ120τ.μ1οςκαινουριογια2Ιατρεια550€
ΑΣΤΙΚΑστηνπλατεια40τ.μ+υπογειο80τ.μ+οροφος50
τ.μ550€
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35250€
ΚΤΕΛΠολύωραιαΘεση60τ.μ+υπογειο350€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

Ηεταιρείαεπεξεργασίαςκαισυσκευασίαςεσπεριδο-
ειδώνΗΡΑ ΕΠΕζητάειάντρεςκαιγυναίκεςάνωτων18
ετώνγιαεργασίαωςεργάτες.Αιτήσειςσταγραφείατης
εταιρίας καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 9:00π.μ
έωςτις2:00μ.μ.Τηλέφωνοεπικοινωνίας2331093066–
6974020056.

Απαιτούμεναδικαιολογητικάενδιαφερομένων:
1.Αστυνομικήταυτότητα(φωτοτυπία)
2.Α.Φ.Μ.(φωτοτυπίαεκκαθαριστικούτηςεφορίας)
3.Αρ.ΜητρώουΙΚΑ(φωτοτυπίαβιβλιαρίουυγείας)
4.Α.Μ.Κ.Α.(φωτοτυπία)
5.Φωτοτυπίαπιστοποιητικούυγείαςεργαζομένωνσε

εργοστάσιουγειονομικούενδιαφέροντος.
6.ΒιβλιάριοκαταθέσεωνΤράπεζας.
ΓΙΑΤΟΥΣΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ
Πρωτότυπεςάδειεςπαραμονήςκαιεργασίας.
Διαβατήριο.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙυπάλληλοςγραφείουπλήρουςα-
πασχόλησης.Άριστηγνώσηλογιστικής(βιβλίαΓ΄
κατηγορίας),αγγλικών,Η/Υ(ERP,Excel,Word).
Αποστολήβιογραφικών:fakutsio@otenet.gr,τη-
λέφωνοεπικοινωνίας2331071803.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «TSIFLIDIS
SECURITY» ζητούνταιφύλακεςμεάδεια
εργασίαςκαιπιστοποίησηγαιμόνιμηεργα-
σία.Τηλ.επικοινωνίας:6937226565.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκρεοπώληςγιαεργαστήριοκρεά-
των.Πληροφορίεςκ.Γιώργος6984472747.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα καλοσυνάτη, πολύ

φτωχιά, πεπειραμένη, με άριστες συ-
στάσεις, ζητά δουλειά για φύλαξη ηλικι-
ωμένων, για καθαριότητα μαγαζιών και
σκάλεςοικοδομών.Τηλ.:6972410205.

ΚΥΡΙΑζητεί24ωρηεργασία,ωςεσωτερική,
γιαφροντίδαηλικιωμένων.Τηλ.:6993678697.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την περιποίηση
γερόντων, γιαπρωί ή γιααπόγευμα, κα-
θαριότητα σπιτιών, γραφείων, σκάλες.
Τηλ.:6946479828&6940679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΑΣΚΑΛΑ με διδακτική εμπειρία και

εξειδίκευσηστιςμαθησιακεςδυσκολίεςκα-
θώςκαικάτοχοςάδειαςδιδασκαλίαςαγγλι-
κώνπαραδίδειμαθήματασεπαιδιάδημο-
τικούκαι γυμνασίου.Τμέςπολύπροσιτές.
Τηλ.επικοινωνίας:6980973819.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα μαθήματα
σταΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑαπό καθηγητήπτυχι-
ούχοΜαθηματικούΑΠΘσεφιλικέςτιμές.
Τηλ.επικοινωνίας:6906471253.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗΧΑΝΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙTOYOTAYARIS1.300κ.ε.,

μοντέλο 2007, αυτόματο, με ταχύητες,
30.500 χιλιόμετρα, σε καλή κατάσταση,
μαύρο.Τηλ.:2331302490.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:πλήρεςφοιτητικόδωμάτιο

λευκόμεστρώμα,πλυντήριορούχων45άρι,
διπλήντουλάπα,καναπέςπουγίνεταιδιπλό

κρεβάτι,γραφείομελευκότζάμιαμμοβολήκαι
συρταριέραγραφείου.Τηλ.:6978335129.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβά-
τιμονόμε τοστρώμα.
Πληρ.τηλ.:6973777747.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  έ -
π ιπλα  γραφε ι ου ,
σαλόνι SATO μπλε,
4 καρέκλες, τραπέζι,
τραπεζάκι, τραπέζι
πτυσσόμενο συσκέ-
ψεων, ντουλάπα με
κλειδαριά (κερασί),
ντουλάπα-ράφια (με-
λί), καναπέδες, όλα
σεάριστη κατάσταση.
Τηλ.: 23310 21210,
Κιν.:6978004183.

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Μαγαζίπολύιδιαίτερο,γωνιακό,48τμισό-
γειοκαι1οςόροφοςμεεσωτερικήσκάλα,στοκέντροτηςα-
γοράςστονπεζόδρομο.Μόνοσοβαρέςπροτάσεις(κωδ423)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Γραφείοστοκέντρο,1ουορ.στονπεζόδρομο,
ανακαινισμένοπλήρως,λουξ,2χώροιwc.Τιμη250€.(κωδ127)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Γραφείοανακαινισμένολουξ,τρείςυπέροχοι
χώροι,κουζίνα2μπάνιαβεράντα.Κατάλληλογιαιατρείο,δι-
κηγορικό,λογιστικόηοποιοδήποτεάλλογραφείο.Τιμή450€
(κωδΕΓ138)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Μαγαζί80τμκαιυπόγειο90τμμεεξωτερι-
κόχώροπουανήκειστοκατάστηματιμή350€(κωδΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚΑΙΠΩΛΕΙΤΑΙ.ΠεριοχήΠιερίων.Ανεξάρτη-
τηοικοδομήπουαποτελείται,απόΙσόγειομαγαζί90τ.μ1ο
και2οόροφοαπομίαγκαρσονιέρα.Τιμήπώλησης250000€.
Τιμήενοικίασηςόληςτηςοικοδομής500€(Π2Δ17)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα3ουορ.περιοχήρολόϊμε2δωμάτιασαλόνικου-
ζίναμπάνιο,βεράνταμεγάλη.Τιμή33.000€!!(κωδΠ2Δ32)
ΠεριοχήΕλιάς.Διαμέρισμα1ουορόφου,90τ.μ.,2δω-
μάτια,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Γιάεπαγγελματικήστέγη
ηκατοικία.ΠολύιδιαίτεροσεπολύεπίκαιροσημείοΤιμή
120.000€(κωδΠΔ24)
ΛεωφόροςΑνοίξεως.Πωλείται,δύοδωμάτιασαλόνικου-
ζίναμπάνιο(μπορείναγίνεικαι3οδωμάτιο)4ουορόφου
διαμπερές.μεμόνωσηκαιαντλίαθερμότητας,ανακαινισμένο
πλήρωςμεθέα.Τιμή125000€(κωδΠ2Δ8)
Στοκέντρο.Διαμέρισμα2ουορόφουμεανοιχτωσιά,2Δ
Σαλοκουζίνα,μπάνιο,ατομικήθέρμανση,διαμπερές.Τιμή
60000€(κωδΠ2Δ31)
ΣτοΡολόι.Με2δωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιοανακαινισμέ-
νο,στοντρίτοόροφοχρήζειανακαίνισης.Τιμή50000€(κωδ
Π2Δ6)
ΠεριοχήΤσερμένι..Οροφοδιαμέρισμα130τ.μ,διαμπερές,
1οςόροφος,2ΔΣΚΜπάνιο,WC.Ωρομέτρηση.Πολύάνετοιχώ-
ροι(δυνατότητα3ουδωματίου)Τιμή75000€(κωδΠΔ35)
Σεκεντρικόσημείοδιαμέρισμα2ουορόφουμε3ΔΣΚμπάνιο,
ανακαινισμένο,μεθερμοσυσωρευτές.Τιμή70000€(κωδ-
ΠΔ21)
ΠάνωαπότοΠασάΚιόσκι.Διαμέρισμαπουκαλύπτειόλες
τισαπαιτήσεις,2ουορόφου,με3ΔΣΚ,μπάνιο,wc,τζάκι,με
ωραίεςβεράντεςκαιBBQ,απεριόριστηθέα,ωρομέτρηση,
κλειστόγκαράζ.Τιμή140000€(κωδΠΔ27)

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικίαιδιαίτεραπροσεγμένη,μαιζονετα,σαλόνι,κου-
ζινα,τραπεζαρίαwcστοπρώτοεπίπεδοκαι3ΔΜπάνιοστο
δεύτερο.Στοισόγειογκαράζκαιχώροςπροσεγμένοςγιακάθε
χρήση.Ενεργειακότζάκικαιθέρμανσηπετρελαίου.Μεγάλα

μπαλκόνιαμεθέα.Τιμή170000€(κωδΚΜ30)
ΜονοκατοικίαβαριάςκατασκευήςστοΠανόραμασε350τμ
οικόπεδο.Σεέναεπίπεδο3υπνοδωμάτιασαλόνιμετζάκι
τραπεζαρίακουζίναWCκαιμπάνιομετζακούζι.Στονεπάνω
όροφουπάρχεικαι4οδωμάτιοσοφίτα.Θέρμανσηατομική
ενδοδαπέδιαμεαντλίαθερμότηταςκαικαυστήραπετρελαί-
ου.Στοισόγειοστα100τμγκαρσονιέρακαιβοηθητικοίχώροι.
ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Διαμέρισμα2ουορ.χωρίςασανσέρμε2δωμάτιασαλοκουζί-
ναμπάνιοατομικήθέρμανσηπετρελαίου.Τιμή220€.(κωδ2Δ14)
Περιοχήγιοντζαλίκια.Ενοικιάζεταιγιαμεγάληοικογένεια.Τρια
δωμάτιασαλόνικουζίναμπάνιο1ουορόφουδιαμπερές.Τιμή
260€
ΠεριοχήΑκρόπολης.Καινούργιοδιαμέρισμαμε2ΔΣΚWC,
2οςόροφος,θέα,μεντουλάπα,τζάκι,αποθήκη,ατομική
θέρμαση.Τιμή300€(κωδ124)
Ενοικιάζεταιδιαμέρισμα2ουορόφου,κονταστηνπεριφερει-
ακή,δύοδωμάτιασαλοτραπεζαρίακουζίναμπάνιοατομική
θέρμανσηπετρελαίου,χωρίςασανσέρ,ελάχιστακοινόχρη-
στα.Τιμή190€!!!(Ε2Δ13)

ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο3416τ.μπροςΑγιοΓεώργιοτιμή16000ευ-
ρώ(κωδΧΠ1)
ΠεριοχήΠατρίδας10στρέμματα25000ευρώ(κωδΧΠ2)
ΠεριοχήΒικέλα.Οικόπεδο990τ.μ40000ευρώ(κωδΟΠ1)
ΣτοΜετόχιοικόπεδοεντόςσχεδίου1200τμ,40000ευρώ(κωδ
ΟΠ2)
ΠεριοχήΤριλόφου,6,5στρέμματαμεκτίσμα165τ.μ,ενοίκιο
500ευρώ,πώληση150000ευρώ(κωδΧΠ3)
ΠροςΜέσση,2στρέμματαμεαποθήκη190τ.μ60000ευ-
ρώ(κωδΧΠ4)
Χωραφοοικόπεδο,περιοχήΛευκόπετρα,2,5στρεμματα,
εντόςσχεδίου,μεμήλαστάρκιν.Άρτιοκαιοικοδομήσιμομε
θέαΤιμή16000ευρώ(κωδΧΠ5)
Αγροτεμάχιο,περιοχήπαλιάΛυκογιάννη,15250τ.μμεδέν-
δρα8ετών,140συμπήρινα,140εμπορικά,μεμπεκάκια
Τιμή30000ευρώ(κωδΧΠ6)
ΠεριοχήΛαζοχώριμεΠατρίδα20132τ.μμεροδάκινασεπα-
ραγωγή(4ποικιλίες)τιμή60000ευρώ(κωδΧΠ7)
ΠροςΛαζοχώρι,15500τ.μκαι16000τ.μ,κοινόχρηστο,με
μικρόαγροτόσπιτο,αποθήκη,καιδένδρα(κεράσιακαιρο-
δάκινασεπαραγωγή)αυτόματοπότισμακαιπροστασίααπό
χαλάζι,τιμή60000ευρώ(κωδΧΠ8)

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-Κωδ.94ΠωλείταιοικόπεδοστηνΡΑχιά386τ.μ.άρτιοκαιοικοδομήσι-
μομεθέα,τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.95ΠωλείταιοικόπεδοστηΒέροια,1.017τ.μ.κοντάστοκέντρο
άρτιοκαιοικοδομήσιμο,τιμήπώλησης220.000ευρώ.
-Κωδ.16ΠωλείταικατάστημαστηΒέροιακοντάσταΛΟυτρά40τ.μ.
μεπατάρικαιW.C.,τιμήπώλησης30.000ευρώ.
-Κωδ.15Πωλείται κατάστημαστοΡολόϊ40 τ.μ. ισόγειομε40 τ.μ.
υπόγειο,τιμήπώλησης30.000ευρώ.
-Κωδ.116ΠωλείταιχωράφιπολύκοντάστηΒέροια10στρ.μεροδάκι-
να,ποτίζεταιμεσταγονίδια,τιμήπώλησης35.000ευρώ.
-Κωδ.115Πωλείται2στρ.χωράφιστοΦράγμασεπολύκαλόσημείο,
τιμήπώλησης9.000ευρώ.
-Κωδ.72ΠωλείταιοικόπεδοστηΡαχιά396τ.μ.μεθέασεπολύκαλό
σημείο,τιμήπώλησης16.000ευρώ.
-Κωδ.197Πωλείταιδιαμ.στοκέντρο103τ.μ.,3οςόροφοςμεασαν-
σέρ,με2Υ/Δ,κουζίνα,καθιστικό,σαλόνι,W.C.Έχειπολύωραίαθέα,
μεγάλαμπαλκόνια.Τιμήπώλησης52.000ευρώ
-Κωδ.201Πωλείταιδιαμ.στοκέντρο74 τ.μ.,1οςόρ.μεασανσέρ,
έχει2Υ/Δ,σαλόνι, κουζίνα,W.C.,ατομικήθέρμανση.Τιμήπώλησης
40.000ευρώ.
-Κωδ. 91Πωλείται μονοκατοικίαστονΆγιο Γεώργιο 200 τ.μ.σε 4
στρεμ.οικόπεδο.Έχει4Υ/Δ,σαλοκουζίνα,W.C.,βεσέ,τζάκι,σκεπή,
συνθετικάκουφώματα,2καυστήρεςγιαπετρέλαιοκαιυγραέριο.Είναι
πλήρωςανακαινισμένη.Τιμήπώλησης120.000ευρώ.
-Κωδ.84ΠωλείταιμονοκατοικίαστονΤριπόταμο120τ.μ.σε220τ.μ.
οικόπεδο.Έχει2Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,W.C.,Χρίζειμερικήςανακαίνι-
σης.Τιμήπώλησης40.000ευρώ.
-Κωδ.70ΠωλείταιμονοκατοικίαστουςΓεωργιανούς50 τ.μ.σε468
τ.μ.οικόπεδο.Βρίσκεταιστοκέντροτουχωριού.Χρίζειανακαίνισης.
Τιμήπώλησης25.000ευρώ.
-Κωδ.91ΠωλείταιοικόπεδοστηνΦυτειά1525σεπολύκαλόσημείο.
Τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.69Πωλείται οικόπεδοστοΕργοχώρι500 τ.μ. γωνιακό.Τιμή
πώλησης140.000ευρώ.
-Κωδ.90ΠωλείταιοικόπεδοστοΣέλι,330τ.μ.πολύκοντάστοκέντρο.
Τιμήπώλησης16.000ευρώ.
-Κωδ.04ΠωλείταιγκαρσονιέραστοκέντροτηςΒέροιας40τ.μ.,1ος
όρ.,έχει1Υ/Δ,σαλοκουζίνα,W.C.Είναιπλήρωςανακαινισμένο.Τιμή
πώλησης32.000ευρώ.
-Κωδ.19Πωλείταιγκαρσονιέραημιυπόγειαστοκέντρο60 τ.μ.Τιμή
πώλησης14.000ευρώ.
-Κωδ.100ΠωλείταιχωράφιστονΤριπόταμο,5.800τ.μ.μεδέντραρο-
δάκινα,πολύνέα,έχεισταγονίδια.Τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.71Πωλαίτειαχωράφιστο7.5χλμ.4στρ.Τιμήπώλησης50.000
ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
-Πωλείται οικόπεδοστηΡαχιά 400 τ.μ., μέσαστο χωριό, κέντρο,
18.000ευρώ.ΚΩΔ.72
-Πωλείται οικόπεδο1.950 τ.. στουςΓεωργιανούςμερεύμα, νερό,
θέα,42.000ευρώ.ΚΩΔ.84

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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
-ΜΕΓΑΛΗΕΥΚΑΙΡΙΑ:Πωλείταικετρικότατο

διόροφοκατάστημα,70τ.μ.μεμεγάληπρό-
σοψη,ΜΟΝΟ75.000ευρώ.

-ΣΧΕΔΟΝΤΖΑΜΠΑ:Διαμέρισμα60τ.μ.με
2ΔΣΚWC,διαμπερές,πλήρωςανακαινισμέ-
νο,μεακριβάυλικά,33.000ευρώ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ73τμΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ2ΔΣΚΧΛΚ.ΚΕΝΤΡΟ€30.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ105τμΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ2ΔΣΚΧΛΚΑΠΟΘΗΚΗ,ΑΤΟΜ.
ΛΕΒΗΤΑ,ΗΛΙΑΚΟ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ.ΤΙΜΗΕΥΚΑΙΡΙΑΣΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ87 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ.1ΟςΟΡΟΦΟΣΚΕΝΤΡΟ€35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ90 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ.2ΟςΟΡΟΦΟΣΚΑΛΛΙΘΕΑ€35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87τ 3ος 2Δ-
ΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΛΟΥΞΠΛΗΣΙ-
ΟΝΠΙΕΡΙΩΝ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.μ.3ος-
3ΔΣΚΧΛΚΔΙΑΜΠΕΡΕΣΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΘΕΑ,ΠΑΡΚΙΝ,ΠΑΠΑΓΟΥ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 145τ.μ.4ος
3ΔΣΤΚΧΛΚCWΛΟΥΞΤΖΑΚΙΑΤ.ΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗ,ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.ΘΕΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙAΜΕΡΙΣΜΑ 60τ.μ.1ΔΣΚ-
ΧΛΚΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΠΛΗΣΙΟΝΑΣΤΙΚΑ.
ΠΩΝΟΥΝΤΑΙ:2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ1ΔΚ-
ΧΛΚ1οςκαι2ος15.000€ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ155τ.μ.3Δ-
ΣΤΚΧΛΚWCΛΟΥΞ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 130τ.μ.3ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150τ.μ.Ε-
ΝΤΟΣ 1ΣΤΡ. ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΟΥΠΕΡ
ΛΟΥΞΡΑΧΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50τ.μ.2ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΚΕΝΤΡΟ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ85 τ.μ.2ΔΣΚ-
ΧΛΚ2οςΤΣΕΡΜΕΝΙ40.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ35τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ840τ.μ.ΠΑΠΑΚΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ145τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ209τ.μ.ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΧΩΡΑΦΙ4200τ.μ.ΠΑΝΟΡΑΜΑ.

ΕΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι : Δ Ι ΑΜΕΡ Ι ΣΜΑ
100τ.μ.2οςΘΕΑ,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-
ΜΕΝΟΛΟΥΞΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ65τ.μ.1Δ-
ΣΚΧΛΚΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ180€ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ2ΔΣΚΧΛ-
ΚΑΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ(ΚΑΙ ΓΙΑΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣΤΕΓΗ)250€ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΕΠΙ-
ΠΛΩΜΕΝΗΠΕΡΙΟΧΗΓΑΛΑΞΙΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ110τ.μ.Ε-
ΠΙΠΛΩΜΕΝΟΚΑΙΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ
ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ60τ.μ.ΠΑΤΑΡΙ 55τ.μ.ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ65τμ.ΜΕ
ΠΑΤΑΡΙΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 60τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ55τμ.ΠΑΤΑΡΙ40τμ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙAΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚ-
ΧΛΚ,2οςΤΖΑΚΙ,ΤΕΝΤΕΣ,ΧΩΡΙΣ ΚΟΙ-
ΝΟΧΡΗΣΤΑ,200€ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ:ΓΡΑΦΕΙΑΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΑΣΤΟΚΕΝΤΡΟ.

www.mesitikoveria.gr

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
Απόγνωστήεταιρείαμεταφορώνζητείταιλογίστριαμε

άριστη γνώσηυπολογιστικώνπρογραμμάτων και απο-
θήκηςεμπορευμάτωνγιαμόνιμηεργασία,θαπροτιμηθεί
εμπειρία.Βιογραφικόμεραντεβούστοτηλ.6937226565.

ΗβιομηχανίαΑΛΜΗΑ.Β.Ε.Ε.
ζητάπροσωπικό για τις ανάγκες
της μονάδας παραγωγής της,
που βρίσκεται στο 5ο χλμ.Αλε-
ξάνδρειας–ΚρύαςΒρύσης.

Συγκεκριμέναζητούνται:
•Εργάτες και εργάτριες για το

τμήμαπαραγωγής
•Επιστημονικόπροσωπικό(γεωπόνους,χημικούς,τεχνο-

λόγουςτροφίμων,τεχνολόγουςγεωπόνους).
Οιενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενεςμπορούννακαταθέ-

τουναιτήσειςστην έδρα της επιχείρησης,στο5ο χλμ.Αλε-
ξάνδρειας–ΚρύαςΒρύσης.

Ηαίτησηθαπρέπεινασυνοδεύεταιαπόαπλήφωτογρα-
φίαμεγέθουςταυτότητας.

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
email:info@almifoods.gr



Δεύτερη 
ευκαιρία 
θα έχουν 

όσοι δικαιούχοι 
του κοινωνι-
κού μερίσματος 

δήλωσαν λάθος 
ΑΦΜ ή IBAN και 
δεν πήραν τελικά 
τα χρήματα.

Σύμφωνα με αποκλει-
στικές πληροφορίες του 
dikaiologitika.gr η πλατ-
φόρμα θα ανοίξει γύρω 
στις 16 του μήνα.

Στόχος είναι να εξυπη-
ρετηθούν περίπου 24.000 
πολίτες, οι οποίοι θα μπο-
ρέσουν να διορθώσουν 
τον λογαριασμό ή το ΑΦΜ 
τους προκειμένου να τους 
καταβληθούν τα χρήμα-
τα.

Ειδικότερα, σε πολ-
λές περιπτώσεις δεν ε-
πιβεβαιώθηκε ότι ο τρα-
πεζικός λογαριασμός 
που συμπληρώθηκε 
στην αίτηση ανήκει στο 
δικαιούχο του μερίσμα-
τος.

Για την πίστωση του 
κοινωνικού μερίσματος 
θα πρέπει ο λογαρια-
σμός ΙΒΑΝ που δηλώ-
θηκε στην εφαρμογή 
να ανήκει στον δικαι-
ούχο του κοινωνικού 
μερίσματος. Ο έλεγχος 
π ρ α γ μ α τοπο ι ή θ η κ ε 
βάσει ΑΦΜ. Οι αιτή-

σεις των δικαιούχων δεν 
έχουν απορριφθεί και πα-
ραμένουν εγκεκριμένες 
για επόμενη πληρωμή. Οι 

δικαιούχοι έχουν ενημε-
ρωθεί για το πρόβλημα με 
γραπτό μήνυμα ή/και μή-
νυμα ηλεκτρονικού ταχυ-

δρομείο, εφόσον το είχαν 
συμπληρώσει στην πλατ-
φόρμα κατά τη διάρκεια 
της αίτησης.
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CMYK

Άντε και καλή μας χρονιά. Τώρα και φυλακή 
να ήσουν, λες ότι ήμουν αδιάθετος που έλειπα και 
καθάρισες. Λύτρωση αυτά τα fake news…

 
Χθες με την αγάπη είπαμε να κάνουμε σεξ. 

Δεν είναι κάθε μέρα του Αη-Γιαννιού.
 
Να γίνει καμιά… στραβή, και με τέτοια δυστυ-

χία γύρω σου, εσύ να κάνεις έναν Έλληνα ακόμα.
 

Το μόνο καλό με τις γεννήσεις, είναι ότι μειώνε-
ται το κατά κεφαλήν χρέος. Ε;

 
Τελικά το σεξ δεν είναι σαν το ποδήλατο. Κά-

ποια στιγμή το ξεχνάς.
 
Ξέρεις τι είναι να νιώθεις σαν να σου βγήκε η 

αλυσίδα;
 
Αλλά τι να πεις; Ότι φταίει η κακή χρήση; Ποια 

να το καταλάβει…
 
Διότι όπως όλα, έτσι και το σεξ έχει 

ψυχολογικό υπόβαθρο. Με οικονομικές 
προεκτάσεις.

 
Με άλλα λόγια, θέλει ή ψυχολογία 

ή καλή οικονομική κατάσταση. Σε όλες 
τις άλλες περιπτώσεις είναι καταναγκα-
σμός.

 
Για να μην πω βία, και σας σοκάρει.
 
Όσο για το ψυχολογικό μέρος; Ο 

Οδυσσέας έλειπε δέκα 
χρόνια σε νησιά, κι ό-
ταν γύρισε η Πηνελόπη 
τον καλοδέχθηκε. Εμείς 
για ένα ποτό βγαίνου-
με, και λέει: ‘Όταν γυ-
ρίσεις ίσως να μην με 
βρεις εδώ…’

 
Σιγά το κελεπούρι!
 
Πάντως φέτος και το 

χριστουγεννιάτικο χιόνι 
ήλθε με το παλιό.

 
Αν όλα τα κύματα κα-

κοκαιρίας έχουν διαφο-
ρετικό όνομα, δεν μπο-
ρεί, σύντομα θα δούμε 
και έναν ‘Παναή’.

 
Προς το παρόν, μην 

είδατε τον Παναή…
 
Πάντως μια συνηθισμένη χειμωνιάτικη κα-

κοκαιρία με απολαυστικό χιόνι και χαμηλές θερ-
μοκρασίες εντελώς φυσιολογικές για την εποχή, 
εμφανίστηκε από τα κανάλια ως ‘Αρμαγεδδών’. 
Έλεος πια με τις υπερβολές.

 
Αφιερωμένο σε όλους μας το σκιτσάκι με την… 

τρομακτική νιφάδα.
 
Δεν θέλω να κάνω επίδειξη πλούτου, αλλά φέ-

τος δεν δικαιούμουν κοινωνικό μέρισμα.
 
Πάντως για να τα λέμε όλα με το όνομά τους, ο 

Άγιος Βασίλης είναι ξενόφερτο έθιμο. Εμείς στην 
Ελλάδα παραδοσιακά είχαμε το ΠΑΣΟΚ.

 
Το 2019 εύχομαι να γίνουμε κι εμείς οι χοντροί 

μέλη της τροφικής αλυσίδας. Που αν κατάλαβα 
καλά, είναι αυτή που σε δένουν για να μην τρως.

 
Και φέτος τις γιορτές φάγαμε παραδοσιακά 

στο σπίτι. Περισσότερα μελομακάρονα από κου-
ραμπιέδες.

 
Και:

 
- Τι δουλειά κάνει ο μπαμπάς σου; ρωτάει η 

δασκάλα τον Γιαννάκη!
- Ο μπαμπάς μου είναι πυροσβέστης. Σβήνει 

τις φωτιές και σώζει τους ανθρώπους που παγι-
δεύτηκαν…

- Πολύ ωραία, η σειρά σου Κωστάκη.
- Ο δικός μου ο πατέρας είναι γιατρός. Εξετάζει 

τους ανθρώπους και τους σώζει όταν είναι άρρω-
στοι…

- Θαυμάσια! Εσένα Δημητράκη τι δουλειά κάνει 
ο πατέρας σου;

- Εμένα ο μπαμπάς μου -λέει χαμηλόφωνα- 
είναι χορευτής σε ένα gay club. Χορεύει στην 
μπάρα, οι πελάτες βάζουν χρήματα στα εσώρου-
χα του, και αν έχουν να πληρώσουν καλά, ο μπα-
μπάς πάει μαζί τους στο απέναντι ξενοδοχείο!

Έχοντας χάσει τα λόγια της, η δασκάλα στέλνει 
τους μαθητές στο προαύλιο του σχολείου κρατώ-
ντας μόνο τον μικρό Δημητράκη.

- Δεν ήξερα ότι ο πατέρας σου κάνει αυτή τη 
δουλειά, μικρέ μου...

- Με συγχωρείτε κυρία, λέει με δάκρυα ο Δη-
μητράκης. Σας είπα ψέματα! Ο πατέρας μου είναι 
οικονομικός σύμβουλος της κυβέρνησης, αλλά 
ντρεπόμουν να το πω!

Κοινωνικό Μέρισμα: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα
για όσους είχαν λάθος ΑΦΜ ή IBAN
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