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Από την Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών του 
Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας 

Συνελήφθη ανδρόγυνο 
71 και 63 ετών αντίστοιχα 

για διακίνηση ηρωίνης 

Το πρώτο δίμηνο λειτουργίας του Προγράμματος

2,5 τόνοι ρούχων ανακυκλώθηκαν
 στο Δήμο Αλεξάνδρειας



Η Παθολογική Νάουσας 
ανοιγοκλείνει

και οι ασθενείς βόλτες
με το ΕΚΑΒ

  Πραγματικά διεκδικούμε παγκόσμια πρωτοτυπία 
να μεταφέρονται νοσηλευόμενοι ασθενείς από την 
παθολογική κλινική της Νάουσας στη Βέροια, 
όταν κλείνει η κλινική λόγω έλλειψης παθολόγου. 
Αρρωσταίνεις από μια ίωση τέτοια εποχή και πηγαίνεις 
στην παθολογική Νάουσας την Δευτέρα και μπορεί την 
Τετάρτη να σε φορτώσει το ΕΚΑΒ και να μετακομίσεις 
υποχρεωτικά στη Βέροια και την Παρασκευή πάλι 
πίσω Νάουσα, γιατί το «κατάστημα» ανοιγοκλείνει! 
Ειδικά με τέτοιες συνθήκες παγετού και συνεχούς 
χιονόπτωσης, το ΕΚΑΒ δεν είχε τίποτα καλύτερο 
από το να κάνει βόλτα τους ασθενείς Νάουσα-Βέροια 
και τούμπλαλιν! Και δεν μιλούμε για μια ειδικότητα 
«ψαγμένη», αλλά για την παθολογική που ειδικά  τέτοια 
εποχή γίνεται «πόλεμος».  Πραγματικό πινγκ-πονγκ , με 
«μπαλάκι» δυστυχώς τους ταλαίπωρους ασθενείς και το 
προσωπικό του ΕΚΑΒ, που τρέχει και δεν φτάνει...Η 
κατάσταση από μόνη της δεν χρήζει καν ανάλυσης, 
ούτε προτάσεων. Άμεση τοποθέτηση παθολόγων για να 
σταματήσει αυτή η επικίνδυνη κοροϊδία!
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Γιατίδεν«απαντά»
καιχρεώνειτο11770

τηςΔΕΗ;

Σύμφωνα με καταγγελίες αναγνωστών το 5ψηφιο 11770
τηςΔΕΗ,δεναπαντάπαράτηνεπιμονήτουςγιαναρωτήσουν
και να ενημερωθούν γιαπροβλήματαπου τουςαφορούν. Σε
κρατάεισεαναμονήκαιπεριμένειςτονΆνναήτονΚαϊάφαγια
να λύσεις το θέμασου. Ωστόσοαυτόπουμεγεθύνει ακόμη
περισσότερο το ζήτημα είναι οι χρεώσεις που ήρθαν στον
λογαριασμό τηλεφώνου, αφού μας κατήγγειλαν ότι παρόλο
πουήτανσεαναμονήκαιδενυπήρξελύση,ταευρώπουφού-
σκωσαντονλογαριασμόλόγω5ψήφιουήταντοκερασάκιστην
αγανάκτηση!

Λόγωβλάβηςτουρυθμιστήκυκλοφορίας
δενλειτουργούνταφανάριατης«Κύπρου»

Εδώκαιαρκετέςημέρες,δενλειτουργούνταφανάριατηςΚύπρου,στηΒέροια,μεταγνωστάαποτελέσματαστην
κυκλοφορίαενόςκομβικούσημείουτηςπόλης.

ΧθεςαπότονΔήμοΒέροιας,στάλθηκεενημερωτικόδελτίοπουεξηγεί,τίσυμβαίνειακριβώςμετουςσυγκεκριμέ-
νουςφωτεινούςσηματοδότες,γιατουςοποίουςθαξεκινήσουνεργασίεςαποκατάστασηςτηςβλάβης:

«ΣαςενημερώνουμεότιοκόμβοςφωτεινώνσηματοδοτώντουκόμβουΘεσσαλονίκης&Παυσανίου (Κύπρου)δε
λειτουργείμετάαπόσοβαρήβλάβη.Ηαρμοδίαυπηρεσίαέχειήδηξεκινήσειτηδιαδικασίααντικατάστασηςτουυφιστά-
μενουρυθμιστήαρχικάκαιτωνσυμβατώνφωτεινώνσηματοδοτώνμενέουςτύπουLED.Οιπρογραμματισμένεςερ-
γασίεςαναμένεταιναξεκινήσουντηνΠέμπτη10/1καιναολοκληρωθούνμέχριτοΣάββατο12/1μετηνπροϋπόθεση
ότιοικαιρικέςσυνθήκεςθαείναικατάλληλεςγιαεργασία.Παρακαλούνταιοιοδηγοίπουδιέρχονταιτονκόμβοναείναι
ιδιαίτεραπροσεχτικοίκαινατηρούναυστηράτονΚ.Ο.Κ.ειδικάκατάτηνπερίοδοτουπαγετού».

Στα σκοτάδια η Γέφυρα του 66
μετά το Μακροχώρι

Ένασημείο με εξαιρετική ε-
πικινδυνότηταμας επεσήμαναν
στοπαλιό οδικό δίκτυοΒέροι-
ας-Αλεξάνδρειας μετά τοΜα-
κροχώρι, στην Γέφυρα του 66,
αφού εδώ και δύο τουλάχιστον
χρόνιαέχειχαλάσειτοσύστημα
φωτισμού.Σεπαλαιότερηδημο-
σιογραφική κρούσηοι αρμόδιοι
του δήμου είχαν αναφέρει ότι
στις αρχές του 2018θα εντασ-
σόταν σε κάποιο πρόγραμμα
και θα γινόταν αποκατάσταση.
Δυστυχώςήρθεκαιηαρχή του
2019καιακόμηστοσημείοεπι-
κρατείσκοτάδι…

Πρώτη συνεδρίαση με 
βασιλόπιτα

στη ΔΗΜΤΟ Βέροιας
ΤηβασιλόπιτάτηςέκοψετοβράδυτηςΤρί-

τηςηΔΗΜΤΟΒέροιας,στηνπρώτησυνεδρί-
αση του χρόνου, και σε αναμονή της κοινής
βασιλόπιταςόλωντωνοργανώσεωντηςΗμα-
θίαςστις19τουμήνα,παρουσίατουαντιπρο-
έδρουτηςΝ.Δ.ΚωστήΧατζηδάκηστο‘Κτήμα
Αλέξανδρος’.ΤυχερόςτηςπίταςοΔημήτρης
Πυρινός, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος
με τονσυνδυασμό της ΓεωργίαςΜπατσαρά.
Ακολούθησεη…παραδοσιακήσέλφιαπότον
ΗλίαΜπατσαρά,μετηνπρόεδροΣυρμούλα
Τζήμα-Τόπη,τοντυχερόκαιταάλλαμέλητης
οργάνωσης.Καλήχρονιάσεόλεςκαιόλους!

ΠουείναιτοασανσέρτηςΕλιάς
τώραπουχρειάζεταιμετονχιονιά;

Αγανακτισμένος ηλικιωμένος αναγνώ-
στης,πουμένειστηνοδόΣτρατού(κάτωαπό
τηνΕλιά), ζήτησε ναθίξουμε γιαμιαακόμη
φορά το θέμα του ασανσέρ στην Ελιά. Ο
ίδιοςπροσωπικά είχε λάβει διαβεβαιώσεις
απόαντιδήμαρχοότιμετηνέαχρονιά(2019)
θα ξεκινούσε καιπάλι η λειτουργία του, α-
φού είχαν εγκριθεί οι απαιτούμενεςπιστώ-
σεις και θα γίνονταν οι απαραίτητες εργα-
σίες.Ωστόσο το ασανσέρπαραμένει εκτός
λειτουργίας και ειδικά με το χιόνι και τον
πάγοθαήτανασφαλήςκαιξεκούραστηλύση
γιατουςκατοίκουςπουενώείναιμόλιςλίγα
μέτρααπότηνΕλιά,αναγκάζονταιναγίνουν
κομάντο!Όσογιατον ισχυρισμόότικάποιοι
καταστρέφουν και βανδαλίζουν, πρέπει να
βρεθεί λύση, γιατί εξαιτίας λίγωνανεγκέφα-

λωνδενμπορείναστερούνταιοιδημότες τιςυπηρεσίεςενός τέτοιουέργουπουτοέχουνπληρώσει.Προςγνώσητων
υπευθύνωνστοδήμο…
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Από την Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας 

Συνελήφθη ανδρόγυνο 
71 και 63 ετών αντίστοιχα 

για διακίνηση ηρωίνης 
-Έκρυβαν σε σπίτι σε περιοχή της Θεσσαλονίκης 

πάνω από 300 γραμμάρια 
Συνελήφθησαν την Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2019, το 

μεσημέρι, μετά από συντονισμένες ενέργειες των α-
στυνομικών της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμή-
ματος Ασφάλειας Βέροιας, ένας 71χρονος ημεδαπός 
και η 63χρονη ημεδαπή σύζυγός του, για διακίνηση 
ναρκωτικών.

Ειδικότερα, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομά-
δας Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας 
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας, πραγματοποιή-
θηκαν έρευνες σε δύο οικίες τους σε περιοχή της Θεσ-
σαλονίκης, όπου βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθη-
καν: • μία συσκευασία με ποσότητα ηρωίνης βάρους 
308 γραμμαρίων, επιμελώς κρυμμένη μέσα σε γύψινο 
τμήμα οροφής και

• 30 χρυσές λίρες, κοσμήματα και το χρηματικό πο-
σό των 3.950 ευρώ, ως προερχόμενα από την πώληση των ναρκωτικών, κρυμμένα σε χώρο  υπνοδωματίου.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδι-
κών Θεσσαλονίκης.

Κλειστά και σήμερα 
όλα τα σχολεία στους 

Δήμους Βέροιας, Νάουσας 
και Αλεξάνδρειας

Κλειστές θα παραμείνουν και σήμερα Πέμπτη 10 Ιανουαρίου όλες οι σχολικές μονάδες  
στους Δήμους Βέροιας, Νάουσας και Αλεξάνδρειας για την ασφάλεια μαθητών και διδασκό-
ντων λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων,(χιονόπτωσης, χαμηλών θερμοκρασιών και 
παγετού).

Κλειστοί και οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Βέροιας
Με απόφαση του Πρόεδρου του ΚΑΠΑ σήμερα Πέμπτη θα διακοπεί η λειτουργία όλων 

των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Βέροιας λόγω των κακών καιρικών συνθηκών.  

«Ημέρα θυσίας του Διασώστη» καθορίζεται η 14η Ιανουαρίου

Τον τραγικό χαμό 14 συναδέλφων τους πάνω στο καθήκον, 
θύμισε ο πρόεδρος του  ΕΚΑΒ Ημαθίας  Φ. Παπαστεργιόπουλος

-Για ποια περιστατικά κλήθηκαν κυρίως τα ασθενοφόρα, με την κακοκαιρία
Στη μνήμη των 14 διασωστών του 

ΕΚΑΒ που έχασαν τη ζωή τους από το 
2000 έως σήμερα, καθιερώνεται από την 
Πολιτεία, η «Ημέρα θυσίας του Διασώ-
στη», στις 14 Ιανουαρίου, κάθε χρόνο, 
και θα τιμάται σε όλη τη χώρα με διαδι-
κασίες αποτίμησης της λειτουργίας του 
οργανισμού και του παρεχόμενου έργου 
του, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ανα-
πληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πο-
λάκης. Το ειδικότερο θέμα των ετήσιων 
εκδηλώσεων θα καθορίζεται στην αρχή 
του έτους, με απόφαση του διοικητικού 
συμβουλίου και θα ανακοινώνεται με το 
πέρας των προηγουμένων εκδηλώσε-
ων. «Η μνήμη των νεκρών θα τιμάται με 
λιτές και αθόρυβες εκδηλώσεις, κυρίως 
εσωτερικού αναστοχασμού, οι οποίες 
θα αναδεικνύουν την κοινή προσπάθεια 
αυτοβελτίωσης όλων των εμπλεκομένων 
πλευρών στη λειτουργία της κρίσιμης 
αυτής υπηρεσίας επειγόντων περιστατι-
κών».

Η πρώτη εκδήλωση μνήμης θα λάβει χώρα τη 
Δευτέρα 14 Ιανουαρίου στο αμφιθέατρο της Κεντρι-
κής Υπηρεσίας του ΕΚΑΒ στις 09.30 π.μ. παρουσία 
του Προέδρου της Δημοκρατίας και της πολιτικής 
ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας.

Ως θέμα της πρώτης εκδήλωσης ορίζεται η απο-
τίμηση της ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ στα επείγοντα 
περιστατικά του λεκανοπεδίου Αττικής, ενώ για το έ-
τος 2020 ορίζεται ως θέμα η μελέτη των εργασιακών 
κινδύνων για τους εργαζομένους στο σύνολο των 
λειτουργιών του ΕΚΑΒ (κατάσταση οχημάτων, ειδικοί 
κίνδυνοι των ειδικών τμημάτων, συνθήκες υγιεινής, 
κτιριακές εγκαταστάσεις και υποδομές κάθε είδους 
κ.ο.κ.).

Στην εκδήλωση θα εκπροσωπηθεί και το Σωμα-
τείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Ημαθίας  από τον πρόεδρο 
Φίλιππο Παπαστεργιόπουλο και τον αντιπρόεδρο 
Χρίστο Παπαδόπουλο. 

Ο κ. Παπαστεργιόπουλος, μιλώντας χθες στην 
εκπομπή «Πρωινές Σημειώσεις» του ΑΚΟΥ 99.6, 
αναφέρθηκε στους τα τραγικά συμβάντα.

«Το 2000 το ΕΚΑΒ προμηθεύτηκε 5 
ελικόπτερα Augusta Bell Α109 από τα 
οποία μέσα σε 2 χρόνια συνετρίβησαν 
τα 3 και χάθηκαν 14 συνολικά άτομα 
διασώστες, γιατροί και ασθενείς. Στις 
14 Ιανουαρίου 2001 ανοιχτά του Σου-
νίου έπεσε το πρώτο Agusta και χάθη-
καν ο διασώστης Λεβετζόνης Γιώργος, 
η γιατρός Σοφία Μπεφόν, ο κυβερνή-
της Αντόνιο Βακάρι και ο συγκυβερνήτης Καταβέλης 
Παναγιώτης. Στις 17 Ιανουαρίου 2002 χάθηκαν, όταν 
έπεσε το δεύτερο Augusta, ο γιατρός Χρήστος Αντύ-
πας, ο διασώστης Λευτέρης Φερεντίνος, ο Βασίλης 
Χαμτζίδης κυβερνήτης και Στεφάν Μάγιερ συγκυβερ-
νήτης. Στις 10 Φεβρουαρίου 2003 στη διαδρομή από 
Μυτιλήνη προς Ικαρία έπεσε το 3ο Agusta Bell και 
χάθηκαν ο Μαγκέτ Σαφάτ γιατρός, Κουρούλης Ιωάν-
νης διασώστης, Στράτος Φωτιάδης κυβερνήτης και ο 
Λέντης Ηλίας συγκυβερνήτης. Το 2012 στην Κρήτη 
κατά τη διάρκεια υπηρεσιακών αναγκών εκτράπηκε 
από την πορεία του ασθενοφόρο και έχασαν τη ζωή 
τους ο Δ/ντής του ΕΚΑΒ Βουρβαχάκης Δημήτρης, 
γιατρός και ο διασώστης και πρόεδρος του Σωματεί-

ου Βαγγέλης Κελαράκης.
 Ελπίζουμε αυτή η λίστα να σταματήσει εδώ και 

να μην έχουμε άλλε θύματα», ευχήθηκε ο πρόεδρος.

Περιστατικά του ΕΚΑΒ με την κακοκαιρία
Τον ρωτήσαμε στη συνέχεια, σε τί κατάσταση 

βρίσκεται το ΕΚΑΒ της Ημαθίας και κυρίως αυτές τις 
ημέρες με την κακοκαιρία…

«Μέχρι στιγμής όλα πήγαν καλά, η διαχείριση 
γίνεται με φειδώ στα περιστατικά, ευτυχώς είμαστε 
εξοπλισμένοι με αυτοκίνητα 4χ4, υπάρχουν αλυσίδες 
και όπου χρειάστηκε τοποθετήθηκαν και τα συμβά-
ντα εξυπηρετήθηκαν, όπως πρέπει».

Όμως, όπως είπε ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, υπήρ-
χαν αρκετά περιστατικά κυρίως κατά τη διάρκεια 

των γιορτών, εξαιτίας της υπολειτουργίας της Παθο-
λογικής Κλινικής της Νάουσας, απ’ όπου μετέφεραν 
συνεχώς ασθενείς από Νάουσα σε Βέροια και από 
τη Βέροια ξανά στη Νάουσα. Τις ημέρες της κακοκαι-
ρίας υπήρξαν αρκετά ορθοπεδικά περιστατικά, αλλά 
αυτό που επιβαρύνει τη λειτουργία του ΕΚΑΒ είναι οι 
μεταφορές μεταξύ των δύο νοσοκομείων, ακόμα και 
για χρήση αξονικού τομογράφου.

Κλείνοντας ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ Ημαθίας πρό-
σθεσε ότι αυτό που περιμένουν και επιδιώκουν είναι 
ο νέος οργανισμός, να αναγνωρίσει την ειδικότητα 
του διασώστη.

Σοφία Γκαγκούση



Την καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη εκδήλωσή του πραγματοποίησε ο Όμιλος 
Προστασίας Άπορου Παιδιού Βέροιας, την Κυριακή 23 Δεκεμβρίου, στην αίθουσα της Αντωνιάδειου Στέγης 
Γραμμάτων και Τεχνών Βέροιας.

Την εκδήλωση παρουσίασε η υπεύθυνη επικοινωνίας του Ομίλου, Χρύσα Λαμπροπούλου.
Χαιρετισμό απηύθυνε η Πρόεδρος του Ομίλου κα Ευαγγελία Γουτσίκα, η οποία αναφέρθηκε στο έργο 

που προσφέρει στα άπορα παιδιά ο Όμιλος και ο Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης & Καμπανίας κ. κ. Πα-

ντελεήμων.Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης παρουσιά-
στηκε θεατρικό δρώμενο από την Θεατρική Ομάδα της 
Β’ τάξης του 2ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας, υπό την 
καθοδήγηση του θεατρολόγου τους κ.Ντομουκτσή Κων/
νου και της δασκάλας τους κας. Μαρίας Παπαδοπού-
λου.

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης η Χορωδία 
«Μουσική Πολυφωνία» τραγούδησε γνωστά κι αγαπη-
μένα τραγούδια, υπό τη διεύθυνση του Μιχάλη Κολοκο-
τρώνη και σε ενορχήστρωση Ειρήνης Κουρκούλη.

Στην  εκδήλωση τέλος παρευρέθηκαν ο Δήμαρ-
χος Βέροιας Κ. Βοργιαζίδης, η Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Ε. Ημαθίας Νίκη Καρατζιούλα, η πρόεδρος Μ. 
Ψωμιάδου και μέλη του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ημαθίας, η εκπρόσωπος του Διοικητή της Ι Μεραρχίας 
Πεζικού
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SPIDER-MAN: ΜΕΣΑ ΣΤΟ Α-
ΡΑΧΝΟ-ΣΥΜΠΑΝ (ΜΕΤΑΓΛ.)

Προβολές: μόνο Παρασκευή 
11/1 – Σάββατο 12/1 – Κυριακή 
13/1 στις 17.00  μεταγλωττισμένη 
στα Ελληνικά

Σκηνοθεσία: ΜΠΟΜΠ ΠΕΡΣΙ-
ΤΣΕΤΙ Σενάριο: ΦΙΛ ΛΟΡΝΤ

Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ 
ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕ-
ΦΟΠΟΥΛΟΣ, ΦΟΙΒΟΣ ΡΙΜΕΝΑΣ, 
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΝΤΩΝΑΚΗ, ΦΩΤΗΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ , ΝΕ-
ΣΤΩΡ ΚΟΨΙΔΑΣ, ΛΙΛΑ ΜΠΑΚΛΕΣΗ, ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑ-
ΚΡΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΝΕΛΑΣ

Η ΜΑΙΡΗ ΠΟΠΠΙΝΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ       (Μεταγλ.)
Προβολές:  Παρασκευή 11/1 – Σάββατο 12/1 – 

Κυριακή 13/1 στις 17.30  μεταγλωττισμένη στα Ελ-
ληνικά 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:   καθημερινά στις 20.00
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

ESCAPE ROOM
Προβολές:   Καθημερινά στις  21.30   
Σκηνοθεσία: ΑΝΤΑΜ ΡΟΜΠΙΤΕΛ
Σενάριο: ΜΠΡΑΓΚΙ ΣΟΥΤ & ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΝΙΚ
Ηθοποιοί: ΛΟΓΚΑΝ ΜΙΛΕΡ, ΑΝΤΑΜ ΡΟΜΠΙΤΕΛ, 

ΤΕΪΛΟΡ ΡΑΣΕΛ, ΝΤΕΜΠΟΡΑ ΑΝ ΓΟΛ, ΤΑΪΛΕΡ ΛΑ-
ΜΠΙΝ, ΝΙΚ ΝΤΟΝΤΑΝΙ

ΤΟ ΒΑΠΟΡΑΚΙ  (THE MULE) του Κλιντ Ίστγουντ
Προβολές: καθημερινά στις 19.00   
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»     10/1/19 - 16/1/19

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Ετήσιος χορός
της Ευξείνου Λέσχης Επισκοπής

 Η Εύξεινος Λέσχη Επισκοπής Νάουσας διοργανώνει τον  Ετήσιο Χορό της, την Παρασκευή 11 Ιανουαρί-
ου 2019, στις 8:30 μ.μ. στο Κτήμα Γκαντίδη ( Άγιος Γεώργιος Βέροιας ). Θα παρουσιαστούν 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

Το ΚΕΜΑΕΔ 
κόβει πίτα

Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός 
Σύλλογος Φίλων Κέντρου Μέριμνας για Ά-
τομα με Ειδικές Δεξιότητες του Δήμου Βέ-
ροιας πραγματοποιεί Αγιασμό και κοπή της 
Βασιλόπιττας του νέου έτους από τον Σε-
βασμιώτατο Μητροπολίτη την Παρασκευή  
11-1-2019 στις 12:00π.μ. στο Κέντρο Μέρι-
μνας ΑμΕΑ Δ. Βέροιας στον Προμηθέα  της 
Βέροιας (Εβραϊκά Μνήματα)       

Εύξεινος Λέσχη 
Ποντίων Νάουσας
Κοπή  βασιλόπιτας

Την Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 11:30 
π.μ. η Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Νάουσας – Εθνική 
Βιβλιοθήκη Αργυρουπόλεως «Ο Κυριακίδης», θα 
πραγματοποιήσει την κοπή της βασιλόπιτας, στο 
εντευκτήριο του συλλόγου, για τους φίλους, τα μέλη 
και τους μαθητές του σωματείου.

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση από τον Όμιλο 
Προστασίας Άπορου Παιδιού Βέροιας
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 Τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου
Η Φιλόπτωχος 

Αδελφότης Κυριών Βέροιας 
κόβει βασιλόπιτα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλοπτώχου Αδελφότητος κυριών Βέροιας, προσκαλεί  
τις φίλες και συνδρομήτριες, στη γιορτή που ετοιμάζει για το “ ΚΟΨΙΜΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙ-
ΤΑΣ”  τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019  και ώρα 5.00΄-8.30΄μ.μ. στη ΛΕΣΧΗ  ΑΞΙΩΜΑΤΙ-
ΚΩΝ ΦΡΟΥΡΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ. 

Την εκδήλωση θα πλαισιώνει ζωντανή μουσική. Ελάτε να υποδεχτούμε τον καινούριο 
χρόνο χορεύοντας.

Προσκλήσεις διατίθενται από τα μέλη του Συμβουλίου και την ημέρα της εκδήλωσης, 
στην είσοδο της ΛΕΣΧΗΣ.

Η Σχολή Γονέων του Συλλόγου 
Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» 
αποτελεί  έναν νέο κύκλο συμβουλευ-
τικής και συνεργασίας ομάδων γονέων 
και ειδικών επιστημόνων του συλλόγου 
πάνω σε καίρια ζητήματα που αφο-
ρούν στο παιδί, το σχολείο, την οικογέ-

νεια αλλά και ειδικότερης θεματολογίας και προβληματικής γύρω 
από το διαδίκτυο, την αναπηρία, τις εξαρτήσεις, την επικοινωνία 
ζεύγους και οικογένειας, το πένθος, τις φοβίες, την ταυτότητα, το 
μπούλινγκ (bullying) κτλ. 

Η οικογένεια ως το πλέον σημαντικό  πλαίσιο παροχής α-
σφάλειας και σταθερότητας στο παιδί, χρειάζεται υποστήριξη 
και καθοδήγηση, ώστε να είναι σε θέση να δώσει στο παιδί τα 
κατάλληλα εφόδια για την ψυχική του υγεία και να το βοηθήσει 
να αναπτυχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Η Σχολή Γονέων στοχεύει, στην στήριξη αυτού του θεσμού 
και στην προστασία της ψυχικής υγείας, ανηλίκων και ενηλίκων 
ατόμων, μέσα στο σύστημα της οικογένειας, με σκοπό να υποστη-
ρίξει τους γονείς στο δύσκολο ρόλο τους. Η γονεΐκή συμπεριφορά 
διδάσκεται, καθώς το να γίνει κανείς γονιός χρειάζεται πολλά 
περισσότερα από το να φέρει ένα παιδί στον κόσμο. Πρόκειται για 
μια διαδικασία ανάπτυξης που τον ακολουθεί σε όλη του τη ζωή.

 Ο «Έρασμος» εγκαινιάζει τη νέα του αυτή δράση, εναρμονι-
ζόμενος πάντοτε με το πνεύμα ίδρυσης και λειτουργίας του που 
είναι ο αγώνας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής κάθε μονά-
δας ή κοινωνικής ομάδας. 

Δηλώσεις συμμετοχής γονέων έως και την 25/1/2019 
Δευτέρα – Παρασκευή, 9.00 – 14.00 
στο τηλ.. 693 67 82200 
Emai: erasmos.veria@gmail.com
Website: erasmosverias.com

Το πρώτο δίμηνο λειτουργίας του Προγράμματος

2,5 τόνοι ρούχων ανακυκλώθηκαν
 στο Δήμο Αλεξάνδρειας

Πολύ θερμά αγκάλιασαν οι Δημότες της Αλεξάνδρειας το και-
νοτόμο Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Ρούχων. Όπως φαίνεται στο 
συνημμένο πίνακα, μέσα σε δύο (2) μόλις μήνες λειτουργίας του 
προγράμματος στην πόλη μας ανακυκλώθηκαν σχεδόν 2,5 τόνοι 
ρούχων.

 Τα οφέλη για το Δήμο μας είναι αρκετά, μεταξύ άλλων, τουλάχι-
στο 150 κιλά ρούχων και υποδημάτων που είναι σε καλή κατάστα-
ση, καθαρίστηκαν και δύνανται να επαναχρησιμοποιηθούν. Αυτά 
θα διανεμηθούν δωρεάν στους ωφελούμενους δημότες μας από τη 
Δομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αλεξάνδρειας. 

Η συλλογή και μεταφορά των συλλεχθέντων υλικών θα γίνεται 
αποκλειστικά με δαπάνες και μέσα της εταιρείας που υλοποιεί το 
έργο, ενώ στο εργοστάσιο διαλογής ανακτάται κατά μέσο όρο το 
85% των εισερχομένων αποβλήτων ένδυσης και οδηγείται τελικώς 
προς επαναχρησιμοποίηση αυξάνοντας έτσι τον κύκλο ζωής τους.

 Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να ανακυκλώνετε τα μεταχει-
ρισμένα είδη ένδυσης και υπόδησης και λοιπά υφασμάτινα υλικά, 
όπως ρούχα, τσάντες, πάνινα παιχνίδια, παπούτσια κλπ. στους 
ειδικούς κάδους που βρίσκονται στα εξής σημεία:

Δημοτικό Κολυμβητήριο (Βέροιας 2)
Εκκλησία Κυρίλλου και Μεθοδίου (Μπουρατσή 33) 
Τραπεζούντος 2 (έμπροσθεν 1ου & 2ου Γυμνασίου)
Δημαρχείο (Εθνικής Αντίστασης 41)
Πλατεία Ελευθερίας (Αριστοτέλους 25)
Πνευματικό Κέντρο Αλεξάνδρειας (Βετσοπούλου 82)
Βετσοπούλου (Βετσοπούλου 53)
Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας 

(Πλατεία ΟΣΕ)
 Ικανοποιημένος από τη λειτουργία του Προγράμματος ανακύ-

κλωσης ρούχων, ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας Παναγιώτης Γκυρίνης 

δήλωσε τα εξής: «Η νέα πρωτοβουλία του Δήμου Αλεξάνδρειας, 
ο οποίος άλλωστε πρωτοπορεί διαχρονικά σε θέματα προστασίας 
του περιβάλλοντος αγκαλιάστηκε από τους Δημότες της πόλης μας. 
Τα οφέλη για το Δήμο μας είναι μεγάλα, οικονομικά με τη μείωση 
των ποσοτήτων των υλικών που οδηγούνται για ταφή και ανταπο-
δοτικά με την επιστροφή μέρους των συλλεχθέντων ρούχων προς 
τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου Αλεξάνδρειας. Σκοπός μας 
ως Διοίκηση είναι η σταδιακή επέκταση του δικτύου των κάδων και 
σε κεντρικά σημεία των Δημοτικών ενοτήτων ώστε να βοηθήσουμε 
στην εμπέδωση της περιβαλλοντικής συνείδησης όλων των δημο-
τών».

Ο τόπος έχει ανάγκη 
εκλογών, αλλαγής πορείας - 

Λύση είναι η Νέα 
Δημοκρατία και 

ο Κυριάκος Μητσοτάκης
 
H Νέα Δημοκρατία, παρότι ε-

ντάσσεται στον κύκλο των συντηρη-
τικών κομμάτων ,έχει πετύχει τον ι-
δανικό συνδυασμό  των σύγχρονων 
ευρωπαϊκών πολιτικών φορέων.
Τις ομαλές εναλλαγές των επικεφα-
λής να συνοδεύουν οι απαραίτητες 
προσαρμογές πολιτικών, ο εμπλου-
τισμός  του χώρου με νέα στελέχη 
και οι επιβεβλημένες μεταβολές στις 
δομές του κόμματος. 

Συμπληρώνονται τρία χρόνια α-
πό την ημέρα που ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης ανέλαβε τα ηνία της πα-
ράταξης .Σε αυτό το διάστημα  πέ-
τυχε να ισχυροποιήσει και τις τρεις 
πτυχές με πολιτικές προτάσεις ,νέα 
πρόσωπα και σύγχρονες δομές.

Ανανέωσε την πολιτική φαρέτρα του χώρου με  καινοτόμες  προτά-
σεις που στο σύνολο τους συγκλίνουν στο να αποτελούν την μοναδική 
πολιτική πρόταση διεξόδου από τα αδιέξοδα. Εάν δε συνυπολογίσουμε  
την ανερμάτιστη και καταστροφική πολιτική των τελευταίων ετών, οι 
αιτιολογημένες, σαφείς, και ρεαλιστικές   προτάσεις του προέδρου της 
Νέας Δημοκρατίας  Κυριάκου Μητσοτάκη  αποτελούν την ‘υποχρεωτική’ 
πορεία σωτηρίας του τόπου.

   Με γενναιότητα και τόλμη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανανέωσε το 
πολιτικό προσωπικό του χώρου μέσω του μητρώου στελεχών, μπο-
λιάζοντας δίπλα   στα στελέχη με χρόνια προσφορά και εμπειρία , νέα 
πρόσωπα των οποίων ο δυναμισμός  και οι νέες απόψεις θα αποτελούν 
τον παράγοντα  δημιουργίας διαφοράς δυναμικού, που θα είναι και η νέα 
προωθητική δύναμη του χώρου.

  Τέλος οργάνωσε το κόμμα κατά τέτοιο τρόπο, που σήμερα υπάρχει 
η αμεσότητα της αλληλεπίδρασης κέντρων-περιφέρειας. Απτή απόδειξη 
του γεγονότος αυτού, είναι ότι ο τόπος μας έχει μεσοσταθμικά  μια ση-
μαντική  πολιτική ‘σύναξη’ ανά δίμηνο,  παρόντος στελέχους του κέντρου 
.Ώριμες  και αποφασιστικές διαδικασίες  αμφίπλευρης  πληροφόρησης 
και πολιτικών σχεδιασμού.

Ο τόπος χρειάζεται  έναν ηγέτη που θα έχει συνέπεια λόγων και έρ-
γων .

Έναν Κυριάκο Μητσοτάκη.
Χρειάζεται έναν ηγέτη που θα πιστεύει σ’αυτά που καλείται να εφαρ-

μόσει .
Έναν Κυριάκο Μητσοτάκη.
Έναν ηγέτη που οι αριθμοί και μόνον αυτοί, θα αποδεικνύουν  τον 

ρεαλισμό και το
εφαρμόσιμο των πράξεων του.
Έναν Κυριάκο Μητσοτάκη.
 Ο τόπος έχει ανάγκη αλλαγής ,έχει ανάγκη εκλογών ,έχει ανάγκη τη 

Νέα Δημοκρατία και πρωθυπουργό τον πρόεδρο αυτής Κυριάκο Μητσο-
τάκη.

Νίκη Καρατζιούλα
Περιφερειακή Σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας

Κοπή πίτας στο Γηροκομείο
 
Τα  Δ.Σ.  του Αδελφάτου  Γηροκομείου  Βέροιας και της Μ.Φ.Η. ΄΄Σωσσίδειο Γηρο-

κομείο  Βέροιας``  , οι Τρόφιμοι  και  το Προσωπικό , διοργανώναουν εκδήλωση  στην 
αίθουσα του  Γηροκομείου Βέροιας , την    Κυριακή  13  Ιανουαρίου  2019   στις  12.00 
μ.,  για την   κοπή   της   βασιλόπιτας , από   τον  Σεβασμιότατο   Μητροπολίτη   Βέροιας  
Ναούσης και Καμπανίας και Επίτιμο Πρόεδρο του Γηροκομείου , κ.κ. Παντελεήμονα.

Ανοιχτή πρόσκληση δηλώσεων δωρεάν συμμετοχής 
στη Σχολή Γονέων του «Εράσμου»
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Ακαδημαϊκοί Διάλογοι
 
Την Κυριακή 13 Ιανουαρίου στις 7 το απόγευμα στο 

Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως (Βενιζέλου 29, 
1ος όροφος) ομιλητής στους «Ακαδημαϊκούς Διαλόγους» 
θα είναι ο κ. Ιωάννης Κοτζάμπασης, συγγραφέας, ο οποίος 
θα αναπτύξει το θέμα:

«Από το Θιβέτ στο Άγιον Όρος»
Είσοδος ελεύθερη.

ΙΕΡΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ 
ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΡΟΙΕΩΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019 πανηγυρίζει ο Ιερός 

Ναός Οσίου Αντωνίου του Βεροιέως.
Οι ιερές ακολουθίες θα τελεσθούν ως εξής:
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019
6.00 μ.μ. Έλευσις Ιεράς Εικόνος της Παναγίας «Γραμ-

μουστιανής» 
Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός
11.00 μ.μ. Ιερά Αγρυπνία
Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019
7.00 π.μ. Ορθρος, Αρχιερατικόν Συλλείτουργον, Λιτα-

νεία
5.00 μ.μ. Εσπερινός και Παράκλησις

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.

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, 

Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων:     
Το Σάββατο 12 Ιανουαρίου στις 7:00 μ.μ. 

θα ευλογήσει την βασιλόπιτα και θα ομιλή-
σει στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ναούσης με θέμα: 
«Η αξιοποίηση του χρόνου» στο πλαίσιο των 
συνάξεων με τίτλο «Επισκοπικός Λόγος».

Την Κυριακή 13 Ιανουαρίου το πρωί θα ιερουρ-
γήσει στην Ιερά Μονή Αγίας Κυριακής Λουτρού.

Την Κυριακή 13 Ιανουαρίου στις 12 το 
μεσημέρι θα ευλογήσει την βασιλόπιτα στο 
Γηροκομείο Βεροίας.

Την Κυριακή 13 Ιανουαρίουστις 6:30 μ.μ. 
θαπαραστεί και θα ευλογήσει την βασιλόπι-
ταστην εορταστική εκδήλωση του Ωδείου και 
της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς 
Μητροπόλεως.Στην εκδήλωση θα συμμετέχει 
η θεατρική ομάδα του Γυμνασίου Κοπανού και η παιδική χορωδία Αιγινίου.

Την Δευτέρα 14 Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι θα ευλογήσει την βασιλόπιτα 
του Κέντρου Μέριμνας για Άτομα με Ειδικές Δεξιότητες του Δήμου Βεροίας.

Την Δευτέρα 14 Ιανουαρίου στις 5:00 μ.μ.θα ευλογήσει την βασιλόπιτα της Φι-
λοπτώχου Αδελφότητος Κυριών Βεροίας στη Λέσχη Αξιωματικών  Βεροίας.

Την Τρίτη 15 Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι θα ευλογήσει την βασιλόπιτα 
στο Πυροσβεστικό Σώμα Ναούσης.

Την Τρίτη 15 Ιανουαρίου το απόγευμα θα μεταφέρει την Ιερά Εικόνα της Πα-
ναγίας Σουμελά στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καλαμαριάς.

Την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου στις 6:00 μ.μ. στον προαύλιο χώρο του Ιερού Να-
ού Αγίου Αντωνίου του Νέου Πολιούχου Βεροίας θα υποδεχτεί την θαυματουργό 
εικόνα της Παναγίας «Γραμμουστιανής» από την Ιερά Μητρόπολη Καστορίας. 
Στην συνέχεια θα συμμετάσχει στον Πολυαρχιερατικό Εσπερινό με την παρουσία 
των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Καστορίας κ. Σεραφείμ, Σταγών και Μετεώ-
ρων κ. Θεοκλήτου και του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Πραχοβεάνουλ κ. Τιμοθέ-
ου (Πατριαρχείο Ρουμανίας).

Την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου θα λάβει μέρος στο Πολυαρχιερατικό Συλλείτουρ-
γο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου του Νέου Πολιούχου Βεροίας 
και στην Ιερά Λιτανεία. 

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 προ-
σέλθουν 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 Ια-

νουαρίου 2019 στον Ιερό Ναό Αγ. 
Σάββα Κυριωτίσσης 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 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

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 10 

Ιανουαρίου 2019 στις 11.00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Νικολάου 
στη Ν. Νικομήδεια Ημαθίας ο Αλέ-
ξανδρος Τσακμακίδης σε ηλικία 
89 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 10 

Ιανουαρίου 2019 στις 11.30 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου 
Γεωργιανών η Πελαγία Ιωαν. 
Βάρκα σε ηλικία 92 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Από την  Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος - Καθα-
ριότητας και Πολιτικής 
Προστασίας του Δήμου 
Βέροιας και τον αρμόδιο α-
ντιδήμαρχο Βασίλη Παπα-
δόπουλο, ανακοινώνεται  
ότι μπορείτε να καλείτε για 
θέματα Αποχιονισμού στο 
τηλέφωνο 2331354615 
και 2331354600. Επίσης 
οι μετακινήσεις σε περί-
πτωση εκδήλωσης φαινομένων, όπως 
χιονοπτώσεις, παγετός και έντονες 

βροχοπτώσεις, πρέπει να γίνονται  με 
αυτοκίνητα εφοδιασμένα, με κατάλληλα 
ελαστικά και  αντιολισθητικές αλυσίδες.

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Βέροιας

Κλήσεις για θέματα αποχιονισμού στο 
τηλέφωνο 2331354615 και 2331354600

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 9 

Ιανουαρίου 2019 στις 2.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθα-
νασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας η 
Ραλίτσα (Ηρα) Κατόγλου σε 
ηλικία 77 ετών.



Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγ-
ματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019, 
στις 12.30 το μεσημέρι, στην αίθουσα συ-
νεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσ-
σαλονίκη), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση του 4ου Πρακτικού της 
κοινής επιτροπής παρακολούθησης για την 
τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης 
για την εκπόνηση της μελέτης: «Μελέτη κόμ-
βου εισόδου πόλης Νάουσας» της Π.Ε. Ημαθί-
ας και τροποποίηση της αριθμ.118/15-05-2017 
(Α.Δ.Α.: 6ΞΛ97ΛΛ-9Θ7) απόφασης Περιφερει-
ακού Συμβουλίου που αφορά στην «Έγκριση 
σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την 
εκπόνηση της μελέτης: “Μελέτη κόμβου εισό-
δου πόλης Νάουσας” της Π.Ε. Ημαθίας»

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, 
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας

Θέμα 2ο: Έγκριση για το κλείσιμο του τρα-
πεζικού λογαριασμού της Π.Ε. Ημαθίας στην 
Τράπεζα της Ελλάδος.

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, 

Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας
Θέμα 3ο: Έγκριση σύναψης Προγραμμα-

τικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης με-
ταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας – Π.Ε. Πιερίας, του 
Ενοριακού Ιερού Ναού Αγ. Γεωργί-
ου Κολινδρού και του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού για την 
υλοποίηση του έργου ‘’Συντήρηση 
Αποκατάσταση της στέγης του Ι. 
Ν. Αγίου Γεωργίου Κολινδρού Πι-
ερίας’’ με υποέργο το ‘’Ενίσχυση 
Ανακεράμωση στέγης Ιερού Ναού 
Αγ. Γεωργίου Κολινδρού’’ (ΑΠΟ 
ΑΝΑΒΟΛΗ)

Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, 
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας

Θέμα 4ο: Έγκριση για τον ορι-
σμό εκπροσώπων της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας - Π.Ε. Πιε-
ρίας στις Γνωμοδοτι-
κές Επιτροπές Γ΄Λ/Τ 
Σκάλας Κατερίνης και 
Δ΄Λ/Τ Πλαταμώνα

Εισηγήτρια: Σοφία 
Μαυρίδου, Αντιπερι-
φερειάρχης Π.Ε. Πιε-
ρίας

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκρι-
ση για τον ορισμό 
εκπροσώπων έτους 
2019 της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδο-
νίας - Π.Ε. Σερρών 
στη συγκρότηση της 
επιτροπής: «Ρύθμιση 
θεμάτων ανέλκυσης, 
απομάκρυνσης ή ε-
ξουδετέρωσης ναυ-
αγίων και πλοίων» 

(Ν.2881/2001 ΦΕΚ 16Α) του Λιμεναρχείου 
Καβάλας

Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπερι-
φερειάρχης Π.Ε. Σερρών

Θέμα 6ο: Έγκριση για την επιστροφή αχρε-
ωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών 
εσόδων της Π.Ε. Ημαθίας.

Εισηγητής: Κωσταντίνος Καλαϊτζίδης, 
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας

Θέμα 7ο: Έγκριση για την επιστροφή αχρε-
ωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών 
εσόδων της Π.Ε. Κιλκίς

Εισηγητής: Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφε-
ρειάρχης Π.Ε. Κιλκίς.

Θέμα 8ο: Έγκριση για την επιστροφή αχρε-
ωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών 
εσόδων της Π.Ε. Σερρών.

Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπερι-
φερειάρχης Π.Ε. Σερρών.
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Κοπή  Βασιλόπιτας στο 
Ωδείο της Μητρόπολης

Την Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019 στις 6:30 μ.μ. στο 
Μητροπολιτικό Κέντρο «ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ» στη Νάουσα, 
παρουσία του Μητροπολίτη κ. Παντελεήμονα, θα πραγμα-
τοποιηθεί η κοπή της Βασιλόπιτας του Ωδείου μας και της 
Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως μας.

Στην εκδήλωση θα συμμετέχει η θεατρική ομάδα του 
Γυμνασίου Κοπανού με υπεύθυνη καθηγήτρια την κ. Ανα-
στασία Κυριακίδου, που θα παρουσιάσει το έργο με τίτλο: 
«Μια ξεχωριστή μέρα του Μπάρμπα - Πανώφ» του Ρού-
μπεν Σάιλλενς, σε διασκευή Λέων Τολστόι, καθώς επίσης η 
παιδική χορωδία Αιγινίου Canto Olympus υπό την διεύθυν-
ση του καθηγητή του Ωδείου μας κ. Μιχάλη Καρυοφυλλίδη. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη

Μία ακόμη 
επιτυχημένη εκδρομή 

του Πρακτορείου 
Ταξιδίων 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΛΑΤΣΙΔΗΣ

Μία ακόμη επιτυχημένη εκδρομή του Πρακτορείου Τα-
ξιδίων ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΛΑΤΣΙΔΗΣ ήταν κι αυτή που έγινε σε 
συνεργασία με γραφείο της Θεσ/νίκης στη Ρουμανία.

Ένα γεμάτο πρόγραμμα με διανυκτερεύσεις σε Βου-
κουρέστι, Σιμπίου και Μπρασόβ έδωσαν τη δυνατότητα να 
επισκεφθούν οι εκδρομείς τα περισσότερα αξιοθέατα της 
Ρουμανίας. Η αρχηγός της Βεροιώτικης ομάδας Ελένη Α-
λατσίδου με την πολυετή πείρα της συνέβαλε στην επιτυχία 
της εκδρομής και αντιμετώπισε αποτελεσματικά τις όποιες 
μικροδυσκολίες προέκυψαν.

Η ξενάγηση από τον Ρουμάνο ξεναγό Αντρεάν ήταν 
πολύ κατατοπιστική και ο αρχηγός κ. Νίκος καλός γνώστης 
της τουριστικής Ρουμανίας και των αξιοθέατών της.

Στη φωτογραφία μία Βεροιώτικη ομάδα πάνω στο κά-
στρο του Κόμη Δράκουλα στα Καρπάθια όρη.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Ε. 
ΗΜΑΘΙΑΣ
Τμήμα Εμπορίου & Ανωνύμων Εταιρειών
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Στρατού 72
Πόλη: Βέροια Τ.Κ.: 59131
Πληροφορίες: Γ. Παυλίδης
Τηλέφωνο: 2331353611 FAX: 2331353698
e-mail: pavlidis.g@imathia.pkm.gov.gr

Βέροια: 09 Ιανουαρίου 2019
Αριθ. Πρωτ.: 9945(36)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Με την 299/21-12-2018 απόφαση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ : ΨΘ2Ν7ΛΛ-9ΞΙ) 
εγκρίθηκε η παράταση ωραρίου λειτουργίας εμπορικών κα-
ταστημάτων πέραν του εθνικού πλαισίου ωραρίου στην πό-
λη της Βέροιας, για την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019 έως και 
την 24.00΄ και για την Πέμπτη 29 Αυγούστου 2019 έως 
και την 24.00΄, με την υποχρέωση την τήρηση της εργατι-
κής νομοθεσίας ως προς τα δικαιώματα των εργαζομένων, 
στα πλαίσια της διοργάνωσης δράσης «Λευκή Νύχτα» στην 
αγορά της Βέροιας από τον Εμπορικό Σύλλογο Βέροιας. 

Μ.Ε.Α. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής                                  
Γεώργιος Μιχαλιάς 

ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός 

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑ-
ΣΙΟΣ του Χαραλάμπους και της 
Βασιλικής, το γένος Παπαϊωάν-
νου, που γεννήθηκε στη Νεάπολη 
Συκεών Θεσ/νίκη και κατοικεί στη 
Θεσ/νίκη και η ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Γεωργίου και 
της Θεοπίστης, το γένος Πασσά, 

που γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί στη Θεσ/
νίκη, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό 
γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Σάββα Κυρι-
ωτίσσης Βέροιας.

Τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019

Τακτική συνεδρίαση 
του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Κεντρικής Μακεδονίας



Η κακοκαιρία 
που πλήττει 
το τελευ-

ταίο διάστημα την 
χώρα και ιδιαίτερα 
τη βόρεια Ελλάδα, 
θέτει εκ νέου σε 
κίνδυνο την διεξα-
γωγή των αγώνων 
της ΕΠΣ Ημαθίας.

Σύμφωνα με πληρο-
φορίες,αύριοΠέμπτηηε-
πιτροπήπρωταθλήματος
τηςΈνωσηςθαλάβειτην
τελική της απόφαση, για

τηδιεξαγωγήήμητωναγώνωντουπροσε-
χούςΣαββατοκύριακου,μετιςπιθανότητες
αυτήτηστιγμήναείναιμοιρασμένες.

Υπενθυμίζουμεότι και τοπροηγούμενο
Σάββατουπήρξεαναβολήτωναγώνωντης
Α’κατηγορίας.

Αναβλήθηκεπάλι
οαγώναςΜπάσκεττουΦίλιππου

καιτωνΊκαρωνΣερρών
Αναβλήθηκε για δεύτερη φορά το παιχνίδι μπάσκετ

ανάμεσαστονΦίλιπποΒέροιαςκαι τους ΙκάρουςΣερρών
γιατοπρωτάθληματηςΒ’Εθνικής.Τοπαιχνίδιεπρόκειτο
να γίνει σήμεραΤετάρτη, αλλά λόγω της νέας κακοκαιρία
αναβλήθηκε για τηνΤετάρτη16 Ιανουαρίου (5μμ,ΔΑΚΔ.
Βικέλας,Μακροχώρι).
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8 ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019www.laosnews.gr

CMYK

Μπορεί να πρωτάθλημα της 
Γ’ Εθνικής να μπήκε στο 
«ψυγείο» λόγο της παρατε-

ταμένης κακοκαιρίας όμως τόσο η 
Διοίκηση όσο και η τεχνική ηγεσία 
συνεργάζονται άψογα τον τελευταίο 
καιρό και σύμφωνα με πληροφορίες 
έχουν καταλήξει στους παίκτες που 
θα αποκτηθούν τις προσεχείς μέρες εν 
όψει της μεταγραφικής περιόδου του 
Ιανουαρίου του 2019.

Οι νέοιπαίκτες καλύπτουν τις ανάγκες της ομά-
δας για να τερματίσει πρώτηστο τέλος τουπρω-
ταθλήματος , ενώπαράλληλαη τεχνικήηγεσία έχει
απόλυτη εμπιστοσύνη σε όλους τουςπαίκτες του
ρόστερ ,καιγιαυτόόλοιμαζίθαπορευθούνγια το
καλότηςβασίλισσαςτουβορά

Δύσκοληπροετοιμασία
Λόγο των τελευταίων χιονοπτώσεων η ομάδα

προπονείταισεσυνθήκεςπροσαρμογήςγιαναείναι
πανέτοιμηνααγωνιστείόποτεαποφασιστείηδιεξα-
γωγήτηςεπόμενηςαγωνιστικής.

Προβλήματα δεν υπάρχουν και όλοι οι παίκτες
είνιαστηνδιάθεσητουκ.Θεοδοσιάδη.

Από την ΕΠΟ ανακοινώ-
θηκαν οι διαιτητές και 
βοηθοί των αγώνων 

της 12ης αγωνιστικής  Τον 
αγώνα Τρικάλων - Απόλλων 
Λάρισας θα διευθύνει ο κ. 
Καραντώνης του Συνδέσμου 
Ημαθίας ενώ τέταρτος θα 
είναι ο κ. Μαλούτας.

Σάββατο (12/1)
15:00Ηρόδοτος–Κέρκυρα
Διαιτητής:Δραγάτης(Ανατ.Αττικής)
Βοηθοί: Βεργέτης (Αρκαδίας), Κυριος

(Αρκαδίας)

Κυριακή (13/1)
15:00ΔόξαΔράμας–Σπάρτη
Διαιτητής:Κολύτας(Λασιθίου)
Βοηθοί:Ψύλλος (Λέσβου),Κομισοπού-

λου(Χανίων)

15:00Α.Ε. Καραϊσκάκης –Απόλλων
Πόντου

Διαιτητής:Τζουμαλάκης(Σερρών)
Βοηθοί:Κρυωνας (Σερρών),Μανάσης

(Τρικάλων)

15:00Πλατανιάς–Αιγινιακός
Διαιτητής:Τσουκαλάς(Αθηνών)
Βοηθοί:Καραθανάσης (Ανατ.Αττικής), Γουρνιάς

(Ανατ.Αττικής)

15:00Βόλος–Παναχαϊκή
Διαιτητής:Αγγελάκης(Μακεδονίας)
Βοηθοί:Αϊναλης (Μακεδονίας),Τοροσιάδης (Μα-

κεδονίας)

15:00ΑήττητοςΣπάτων–ΑΟΧ-Κισσαμικός
Διαιτητής:Μπεκιάρης(Καρδίτσας)
Βοηθοί: Στεφανής (Καρδίτσας),Βογιατζής (Καρ-

δίτσας)

15:00Ηρακλής–Εργοτέλης
Διαιτητής:Δραγούσης(Κιλκίς)
Βοηθοί:Μωυσιάδης(Γρεβενών),Στεφουλής(Γρεβενών)

15:00Τρίκαλα–ΑπόλλωνΛάρισας
Διαιτητής:Καραντώνης(Ημαθίας)
Βοηθοί:Παγουρας(Βοιωτίας),Δελλής(Βοιωτίας)

ΣτηνΒέροιαέχουνκαταλήξει
στιςνέεςμεταγραφέςτηςομάδας

Β’Εθνική
Τρίκαλα-Απόλλων Λάρισας διαιτητής

ο κ. Καραντώνης Ημαθίας

ΕΠΣΗ: Στον «αέρα» οι αγώνες
του Σαββατοκύριακου
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Με τη συμμετοχή 33 πόλεων 
από 14 χώρες ξεκίνησαν οι 
8οι χειμερινοί διεθνείς αγώ-

νες πόλεων στο Lake Placid των 
ΗΠΑ. Στους αγώνες συμμετέχει και 
ο δήμος Νάουσας με 8 αθλητές αλπι-
κού σκι του ΕΟΣ, που στη φωτογρα-
φία τους βλέπουμε με τον προπονητή 
τους Νίκο Αναστασιάδη στην τελετή 
έναρξης των αγώνων.

Σύμφωνα με  την ιστοσελ ίδα του 8 th
InternationalChildren’sWinterGamesστουςαγώ-
νεςσυμμετέχουν:

Austria–Graz,Innsbruck
Canada – Ancaster, Hamilton, Kelowna,

Penticton,PortMoody,Windsor
China–Beijing,Changbaishan
Estonia–Tartu
Germany–Darmstadt
Greece–Naoussa
Hungary–Szombathely
Iceland–Akureyri,Reykjavik
Lithuania–Kaunas
Netherlands–Alkmaar
Slovenia–Gorje,Ljubno,Maribor,Velenje
SouthKorea–Daegu
Switzerland–Delemont, Lausanne,Montreux,

Saanen,Vevey
USA–Cleveland,Frisco,Roseville,Twinsburg,

LakePlacid

Μέσα σε 
εορτα-
στικό 

κλίμα, ο Αθλη-
τικός Σύλλογος 
«Τέτραθλον» 
Νάουσας 
έκοψε το 
Σάββατο 5 
Ιανουαρίου 
την πίτα του, 
ξεκινώντας με 
τον καλύτερο 
τρόπο την νέα 
χρονιά. Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε 
στην αίθουσα «Βέτλανς» του Πολυχώ-
ρου Πολιτισμού «Χρήστος Λαναράς» η 
οποία ήταν και φέτος κατάμεστη από 
αθλητές, γονείς, μέλη και φίλους του 
Συλλόγου.

Την εκδήλωση τίμησανμε τηνπαρουσία τους ο
ΑντιδήμαρχοςΠολιτισμούκαιΤουρισμούκοςΒαλσα-
μίδηςΣταύρος,ηΠρόεδρος τηςΔημοτικήςΚοινότη-
ταςΝάουσαςκαΚαλπαξίδουΣοφία,οΥποδιοικητής
τηςΠυροσβεστικήςΥπηρεσίαςΝάουσας κοςΜη-
τσιοκάπας Γεώργιος, ο εκπρόσωπος τηςΕφορείας
ΑρχαιοτήτωνΗμαθίας κοςΧατζηϊωαννίδηςΑλέκος,
εκπρόσωποι τωνΜ.Μ.Ε. καθώς και εκπρόσωποι
ΣυλλόγωντηςΝάουσας.

Η γιορτή ξεκίνησεμε τηνπροβολήβίντεομε τις
σαράντατέσσερις(44)συνολικάδράσειςτουΣυλλό-
γουμέσαστο2018.Οπαρουσιαστήςτηςεκδήλωσης
ΔημητριάδηςΠαναγιώτης 5DAN, αναφέρθηκεστις
επιτυχίεςκαιτηνπολύπλευρηδράσητουΣυλλόγου,
τονίζοντας ότι μεγάλοςστόχος για το 2019, είναι ο
εξοπλισμόςτουμεταπλέονσύγχρονακαιεπιστημο-
νικάμέσαπροπόνησης.

Συνεχίζονταςγιαάλλημιαχρονιάτονθεσμότων

βραβεύσεων για τους αθλητέςπου αριστεύουν και
εκτός αγωνιστικών χώρων, ο Σύλλογος βράβευσε
για τις επιδόσεις τους κατά το Σχολικό έτος 2017
- 2018 τους:ΠετράΔάφνη (Β’ Γυμνασίου -Άριστα
19& 6/14),ΤζιμουλίκοΚωνσταντίνο (Γ’ Γυμνασίου
-Άριστα 19&7/14) καιΦιλιππίδουΕλένη -Μαρία
(Γ’ Γυμνασίου -Άριστα 19&7/14).Επίσης για την
εισαγωγήτουςσταΑνώταταΕκπαιδευτικά Ιδρύματα
βραβεύτηκαν οι: ΝταήΕιρήνη (ΤμήμαΕπιστημών
Θάλασσας ΠανεπιστημίουΑιγαίου), Φειδάντσης
Αλέξανδρος(ΤμήμαΜουσικήςΕπιστήμηςκαιΤέχνης
ΠανεπιστημίουΜακεδονίας),ΜπάμπουΕλένη(Τμή-
μαΜαθηματικών καιΕφαρμοσμένωνΜαθηματικών
ΠανεπιστημίουΚρήτης)καιΣερέτηςΧαρίλαος (Τμή-
μαΛογιστικήςκαιΧρηματοοικονομικήςΠανεπιστημί-
ουΜακεδονίας).Τέλος,έγινεαπονομήτου1ουDAN
στηνΜπάμπουΕλένηκαιστονΓιούροΛουκά.

Τυχερός του μικρού τμήματος ήταν οΔουλγερί-
δηςΧριστόφορος,τουμεσαίουηΔημητριάδουΝένα
και του μεγάλου ηΠετράΔάφνη. Το νόμισμα της
κεντρικήςπίταςέπεσεστοΔιοικητικόΣυμβούλιοτου
Συλλόγου.

Βασικός σκοπός της εκδήλωσης ήταν, για μια
ακόμη χρονιά, η έμπρακτη στήριξη του Συσσιτίου
Ναούσης«ΤράπεζαΑγάπης»μεεδέσματαπουεπι-
μελήθηκανοικυρίεςτουΣυλλόγουκαιπαραδόθηκαν
στουςυπευθύνουςαπόαντιπροσωπείαμεεπικεφα-
λήςτονΕκπαιδευτήΔημητριάδηΠαναγιώτη.

Η ελληνική σημαία και η Νάουσα 
στους διεθνείς αγώνες πόλεων

στο Lake Placid των ΗΠΑ

ΟΑθλητικόςΣύλλογος«Τέτραθλον»
Νάουσαςέκοψετηνβασιλόπιτα

ΤηνΚυριακήηβασιλόπιτα
τουΕΟΣΝάουσας

ΤηνερχόμενηΚυριακήστη1μετάτομεσημέ-
ριθαπραγματοποιηθείστοχιονοδρομικόκέντρο
των3-5Πηγαδιώνηκαθιερωμένηκοπήτηςβα-
σιλόπιταςτουΕΟΣΝάουσας.

Οσύλλογοςκαλείόλουςτουςφίλουςτουνα
συμμετάσχουνστηντελετή.
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Χειμερινή δράση της 2ης Ομάδας 
Αεροπροσκόπων και της 

5ης ομάδας Προσκόπων Βέροιας 
  Λίγο πριν την εκ-

πνοή του 2018 το 2° 
σύστημα Αεροπροσκό-
πων σε συνεργασία με 
το 5°σύστημα Προσκό-
πων Βέροιας οργάνω-
σαν την χειμερινή τους 
δράση.  Με αρχηγό  
δράσης την Εύη Δε-
δούση, αρχηγό ομάδας 
του 2ου σ.Α/Π και τον 
Παύλο Τόκα υπαρχη-
γό, αρχηγό ομάδας του 
5ου σ./Π. οι πρόσκοποι 
έζησαν τρεις ημέρες 
περιπέτειες στην πανέ-
μορφη Έδεσσα.

  Έπαιξαν παιχνίδια 
στην γραφική συνοικία 
Βαρόσι, κρύφτηκαν στο 
πάρκο των καταρρα-
κτών και φυσικά θαύ-
μασαν τον Κάρανο, 
τον μεγάλο καταρρά-
κτη. Την δεύτερη μέρα 
με σύμμαχο τον καιρό 
οι πρόσκοποι επισκέ-
φτηκαν το Λουτράκι, 
Πόζαρ. Μετά από μια 
πορεία στο φαράγγι α-
ναζωογονήθηκαν στα 
θερμά ιαματικά λουτρά. 
Μια πρωτόγνωρη ε-
μπειρία για πολλά παι-
διά που μονοπώλησε 
την κουβέντα της επι-
στροφής στην Έδεσσα. 
Δεν θα μπορούσε να 
λείπει και το βραδινό 
παιχνίδι και η αναζήτη-
ση του σκούφου του αη 
Βασίλη. Οι πρόσκοποι 
με τις γνώσεις τους  κα-
τάφεραν να βρουν τον 
σκούφο στο κέντρο της 
πόλης στο άγαλμα του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου. 

  Για την πραγμα-
τοποίηση της δράσης 
βοήθησαν οι υπαρχηγοί 
ομάδας του 2ου  σ.Α/Π 
Αθηνά Γιατζιτζίδου, Άν-
να Κυριακού, Γρηγόρης 
Δελιόπουλος, ο Στέφα-
νος Στεργιόπουλος αρ-
χηγός αγέλης 5ου σ/Π 
καθώς και ανιχνευτές 
της Κοινότητας Βεροίας. Καθοριστική ήταν και η βοήθεια του αρχηγού συστήματος Έδεσσας Βαγγέλη Βλα-
χάκου.

Πιστοφίδου Αργυρώ 
Αρχηγός 2ου Συστήματος Αεροπροσκόπων Βέροιας 

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

Θεία λειτουργία στην εκκλησία του Αγίου Βασι-
λείου 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 εκπαιδευτι-
κός κος Παπακανάκης Πάρης.

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

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Βέροιας, 
στήριξε έμπρακτα τις ωφελούμενες οικογένειες 
που πλήττονται από την οικονομική κρίση και 
αντιμετωπίζουν οξύτατα οικονομικά προβλήματα 
πραγματοποιώντας δυο διανομές τροφίμων κατά 
το μήνα Δεκέμβριο ενόψει των Χριστουγέννων 
και της Πρωτοχρονιάς. 

Για την πραγματοποίηση της παροχής τροφί-
μων στους ωφελούμενους κινητοποιήθηκαν ιδιώ-
τες, επιχειρήσεις, σχολεία, σωματεία, φορείς του 
τόπου κ.α. που με ιδιαίτερη ευαισθησία και αν-
θρωπιά προσέφεραν τα διανεμόμενα προϊόντα.

Ο Δήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης,  ο 
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας – Υγεί-
ας – Εθελοντισμού κ. Θεόφιλος Κορωνάς και 
τα στελέχη του Κοινωνικού Παντοπωλείου κ. 
Αθανασία Λαμπριανίδου και κ. Δήμητρα Καρατζά 
ευχαριστούν δημοσίως τους παρακάτω χορηγούς 
για την καλή τους διάθεση και την γενναιόδωρη 
προσφορά τους το έτος 2018 και ιδίως για αυτές 
τις ημέρες αγάπης.

Ευχαριστούμε θερμά (αλφαβητική σειρά): 
-4ο Π.Υ. του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελ-

λάδος
-ASTOR HELLAS S.A
-HELLAS AGRIBUSINESS IKE
-LIDL HELLAS & ΣΙΑ Ο.Ε.
-MAGIC MISSION
-ΑΓΡΟΤΥΠ  ΕΛΛΑΣ
-ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
-ΓΑΛΛΙΚΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ
-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΒΕΡΟΙΑΣ
-ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
-ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
-ΚΑΝΔΥΛΑΣ Σ. Α.Ε.
-Κ.Ε.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΑ-
ΟΥΣΑΣ

-ΜΑΖΙ ΜΑΡΚΕΤ 
-«ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ» - ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
-ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε
-ΜΥΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ
-«ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ»
-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΒΕΡΟΙΑ»
-ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ S/M
-ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ Γ. & Ε. ΑΡΓ. ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥ 

Ο.Ε.
-«ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΚΑΣ»

Ευχαριστούμε επίσης θερμά τις επιχειρήσεις 
και τους συμπολίτες μας που ενίσχυσαν με βα-
σικά είδη διατροφής το Κοινωνικό Παντοπωλείο 
αλλά επιθυμούν να τηρηθεί η ανωνυμία τους.

Το Κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Βέροι-
ας λειτουργεί από την 1η Νοεμβρίου 2017 στο 
πλαίσιο της πράξης  «Δομή Παροχής Βασικών Α-
γαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρ-
μακείο Δήμου Βέροιας» του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

Η Δομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου του 
Δήμου Βέροιας λειτουργεί με σταθερό ωράριο 
από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00 έως 17:00.

Επικοινωνία:
Κοινωνική Λειτουργός/Συντονίστρια: Αθανασία  

Λαμπριανίδου
Διοικητικό προσωπικό: Δήμητρα Καρατζά
Τηλέφωνα: 2331353824 & 2331353811
E-mail: koinoniko.pantopoleio@veria.gr
Facebook: www.facebook.com/koinoniko.

pantopoleio.veria
Διεύθυνση Κοινωνικού Παντοπωλείου: Σταδί-

ου 51 (κτίριο παλαιών σφαγείων), Βέροια

Την Κυριακή 13 Ιανουαρίου

Την Βασιλειόπιτα του 2019 κόβουν
 οι Μικρασιάτες του Ν. Ημαθίας

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ευχαριστίες στους χορηγούς



Οι λόγοι για τους 
οποίους ο πρόε-
δρος του ΠΑΟΚ, 

Ιβάν Σαββίδης, ματαίωσε 
τη συνάντηση του με τον 
Αλεκσάνταρ Πρίγιοβιτς 
ρίχνοντας την αυλαία 
στην καριέρα του Σέρβου 
στράικερ στην Τούμπα.

ΟεπίλογοςστηνσχέσητουΠΑ-
ΟΚ με τονΑλεκσάνταρΠρίγιοβιτς
γράφτηκε με την ματαίωση τηςσυ-
νάντησης του με τονπρόεδρο της
ομάδαςΙβάνΣαββίδη.

Στηνπραγματικότητα οιπιθανό-
τητες για τηνπραγματοποίηση της
συγκεκριμένηςσυνάντησης εξαρτιό-
νταναπότηνστάσητουΣέρβουεπι-
θετικού.Το χρονικόπεριθώριοπου
του έδινε η άδεια από τις προπο-
νήσειςήτανμάλλον ευέλικτοκαθώς
τουέδινετηνδυνατότηταναβρίσκε-
ταιστηΘεσσαλονίκητηνΤρίτηήτο
αργότεροχθεςΤετάρτη.

ΟιάνθρωποιτουΔικέφαλουεκτι-
μούσανότιηενδεχόμενηεπιστροφή
τουστηνΕλλάδαθαήτανενδεικτική
για το αν υπήρχαν περιθώρια να
παραμείνειστονΠΑΟΚήόχικαιδεν
είχανάδικο.Μόνοανδενείχεπάρει
τις τελικές τουαποφάσεις οΠρίγιο-
βιτςθαεπέστρεφεστηΘεσσαλονίκη
γιαναμιλήσειμετονΙβάνΣαββίδη
για να διαπιστώσει αν υπήρχε διά-
θεσηαπότομεγαλομέτοχοτηςΠΑΕ
ΠΑΟΚγιααντιπρόταση.Και σε μια
τέτοιαπερίπτωση οπρόεδρος του
ΠΑΟΚθαμπορούσε να τον κρατή-
σειστηνΤούμπα.

Από την στιγμή που ο Σέρβος
δεν εμφανίστηκε οι άνθρωποι του
Δικέφαλου ειδοποίησαν τον Ιβάν
Σαββίδη ότι δεν υπήρχε λόγος να
ταξιδέψειστηνΕλλάδα,ωςέναβαθ-
μό προστατεύοντας τον. Και αυτό
διότισεκαμίατωνπεριπτώσεωνδεν
θατονάφηνανναεκτεθείπεριμένο-
ντας τονΠρίγιοβιτς για να μιλήσει
μαζίτου.

Ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ έδωσε
τηνεντολήσταστελέχητηςομάδας
να βρεθεί άμεσα ο αντικαταστάτης
του Πρίγιοβιτς και να διαπραγμα-
τευτούνπλέονμετηνΑλΙτιχάνττον
τρόποκαταβολήςτηςρήτραςτου.

Κάπως έτσι ξεκίνησαν να πέ-
φτουν και οι τίτλοι τέλουςστην κα-
ριέρα τουΠρίγιοβιτς στηνΤούμπα.
ΟΙβάνΣαββίδηςπαρέμεινεστηβά-
ση του, ο Πρίγιοβιτς βρέθηκε στη

ΣαουδικήΑραβία καιπλέον οι δύο
ομάδεςβρίσκονταιστηδιαδικασίαα-
νταλλαγήςεγγράφων,πουαφορούν
κυρίωςστον τρόπο καταβολήςαπό
τηνΑλ Ιτιχάντ της ρήτρας των 10
εκατομμυρίωνευρώ.

Τοποσόαυτόθα καταβληθεί σε
τέσσερις ισόποσες δόσεις των 2,5
εκατομμυρίωνμετηντελευταίααπό
αυτέςνακαταβάλλεταιτονερχόμενο
Μάιο.

«ΘέλειτονΜατέους»
ΟΠΑΟΚθέλει σύμφωναμε την

πορτογαλική σελίδα «Maisfutebol»
τον24χρονοΒραζιλιάνομεσοεπιθε-
τικότηςΣπόρτινγκκαιγιοτουΜπε-
μπέτο,Ματέους, ο οποίος αγωνί-
ζεται με τη μορφή δανεισμού στην
Γκιμαράες.(VIDEO)

«Δίχτυα» στην πορτογαλική α-

γορά ρίχνει ο ΠΑΟΚ, σύμφωνα
μεΜΜΕ της χώρας της Ιβηρικής.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του
«Maisfutebol» ο «Δικέφαλος» κινεί-
ταιγιατηναπόκτησητου24χρονου
Βραζιλιάνου-κατόχουκαιπορτογα-
λικούδιαβατηρίου-Ματέους.

ΟΜατέους είναι γιος τουΒραζι-
λιάνου«θρύλου»,Μπεμπέτο,μεσο-
επιθετικόςκιαγωνίζεταιστηνΓκιμα-
ράες.Ανήκει στηΣπόρτινγκ, με την
οποίαέχεισυμβόλαιομέχριτο2022,
κιαπότηνοποίαέχειπαραχωρηθεί
δυο φορές δανεικός στη Βιτόρια.
Μάλιστα,στηνομάδααπότοΓκιμα-
ράεςπρόλαβεκιωςτεχνικότοννυν
τουΟλυμπιακού,ΠέδροΜαρτίνς.

Την τρέχουσασεζόν έχει 8συμ-
μετοχέςστηνPrimeiraLigaκαι2στο
πορτογαλικόΚύπελλο.Έχει αγωνι-
στείμεταξύάλλωνστοπαρελθόνσε
ΕστορίλκαιΦλαμένγκο.

Πέμπτη 10-1-2019
13:30-17:30 ΖΕΡΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΚΟΝΙΤΣΗΣ 15 ΚΑΙ ΕΜΜ.
ΖΑΧΟΥ ΓΩΝΙΑ(περΚΤΕΛ)
23310-62163

21:00-08:00 ΘΩΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 82
23310-67530
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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
ΤμήμαΔιαβατηρίων:. . . . . . . . . . . . . . . 2331076650
««. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2331076659

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα ΤηλέφωναΦαρμακεία

ΠΑΟΚ:ΠότεπήρεαπόφασηοΙβάνΣαββίδης
γιατο“τέλος”τουΠρίγιοβιτςστηνΤούμπα
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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.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  δ ιαμέ-
ρισμα 60 τ.μ. στο κέντρο
τ η ς  Β έρο ι α ς  ( δωμά τ ι ο ,
σαλόν ι ,  κουζ ίνα ,  W.C. ) ,
πλήρως  ανακα ιν ισμένο ,
4οςόροφοςρετιρέ,κεντρι-

κή θέρμανση. Πληρ. τηλ.:
6945495566.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγ-
γελματική στέγη, εμβαδού
45 τ .μ. ,  αποτελούμενη
από 2 χώρους, πλήρως
ανακαινισμένους (δίπλα
σταΑστικά), 1ος όροφος.
Τηλ.: 23310 60632 &
6946740621.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για
επαγγελματ ική στέγη
στην Ανοίξεως, έναντι
πάρκου Αγ.  Αναργύ-
ρων χώρος 90 τ.μ. (η-
μιόροφος) κατάλληλα
διαμορφωμένος, γωνία,
φωτε ινός,  με  θέα το
πάρκο,  πλήρως ανα-
καινισμένος, αυτόνομη
θέρμανση, a/c, 1 δωμά-
τιο,1ενιαίοςπολύμεγά-
λοςχώρος,χωλ,μπάνιο,
κουζινα εξοπλισμένη,
μπαλκόνι περιμετρικό
(ελάχιστα κοινόχρηστα).
Τηλ . :  6948  744632 ,
6976769046(απόγευμα
18.00-20.00).

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.

ΠΩΛΗΣΗΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Ηγνωστήεταιρείαταχυμεταφορών«SPEEDEXCOURIER

ΒΕΡΟΙΑΣ» πωλείται λόγο υπερβολικού χρόνου και όγκου
εργασίας και παρακολούθησηςπου χρειάζεται καθημερινά.
Υπάρχεισταθερόπελατολόγιομεσταθεράανοδικήπορεία&
ενδείκνυται γιαμία οικογενειακή επιχείρησημεαρκετά καλές
μηνιαίεςαπολαβές

ΠΑΡΑΚΑΛΩΜΟΝΟΣΟΒΑΡΕΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Τηλέφωνοραντεβούγιαεπικοινωνία:6937226565



ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από το
BISTRO49 στη Βέροια
σερβιτόρος, υπάλληλος
κουζίνας και διανομέας.
Τηλ. επικ.: 6983 060024
κ.Αργύρης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλετροσυ-
γκολλητής από την εται-
ρία «Τζάκια-Φωτιάδης»
στηνΠατρίδα. Τηλ.: 6976
791774&2331072872.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρας με
πτυχίο και προϋπηρεσία
καικοπέλαγιαλάντζα.Τηλ.:
23310 70846&ωρες 5.00
μ.μ.-8.00μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για
Delivery και κοπέλα για
τύλιγμα στο ψητοπωλείο
ΓΙΑΝΝΗΣ.Πληροφορίες κ.
Γιώργος-6984472747.
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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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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ταχυμεταφορών
«SPEEDEXCOURIERΒέροιας»ζητάμεδύο
(2)άτομαγιαεργασίαμεδίπλωμααυτοκινήτου
καιμηχανής.Πληροφορίεςσταγραφείαμας
Θεσσαλονίκης45κύριοςΤσιφλίδηςΣ.Χαράλα-
μπος.Τηλ.επικοινωνίας:6937226565.

ΖΗΤΕΙΤΑΙυπάλληλοςγραφείουπλήρους
απασχόλησης.Άριστηγνώσηλογιστικής(βιβλία
Γ΄κατηγορίας),αγγλικών,Η/Υ(ERP,Excel,
Word).Αποστολήβιογραφικών: fakutsio@
otenet.gr,τηλέφωνοεπικοινωνίας2331071803.

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

εξειδίκευση στις μαθησιακες δυσκολίες
καθώς και κάτοχος άδειας διδασκαλίας
αγγλικώνπαραδίδει μαθήματασεπαιδιά
δημοτικούκαιγυμνασίου.Τμέςπολύπρο-
σιτές.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  κρε-
βάτιμονόμε τοστρώ-
μα. Πληρ. τηλ.: 6973
777747.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπι-
πλαγραφειου,σαλόνι
SATO μπλε, 4 καρέ-
κλες,τραπέζι, τραπεζά-
κι, τραπέζιπτυσσόμενο
συσκέψεων,ντουλάπα
με κλειδαριά (κερασί),
ντουλάπα-ράφια (μελί),
καναπέδες, όλασε ά-
ριστηκατάσταση.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



Την κατάσταση δυσ-λειτουργίας της Παθολο-
γικής του Νοσοκομείου Νάουσας περιγράφει ο 
πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσο-
κομείου Νάουσας Αντ. Λογγινίδης σε δημοσίευμα το 
οποίο μετέφερε με ανάρτησή του στο facebook του 
ΣωματείουΕργαζομένων Γ.Ν. Βέροιας,ο πρόεδρος 
Δημήτρης Τσέκας.

Αναφέρεται συγκεκριμένα:
«Στο Νοσοκομείο της Νάουσας η Παθολογική 

κλινική μία ανοίγει μία κλείνει λόγω έλλειψης Παθο-
λόγων

Μπαλάκι γίνονται οι νοσηλευόμενοι ασθενείς
Διακομίζονται στο Νοσοκομείο της Βέροιας όταν 

κλείνει και όταν ξανανοίγει μετά από δύο ή τρείς 

ημέρες οι ίδιοι ασθενείς επιστρέφουν στο Νοσοκο-
μείο της Νάουσας

Αυτό που γίνεται δεν έχει προηγούμενο. Είναι 
παγκόσμια πρωτοτυπία.

Η πιο απαραίτητη κλινική για ένα Περιφερειακό 
Νοσοκομείο και μάλιστα χειμώνα που οι λοιμώξεις 
είναι σε έξαρση. Λόγω έλλειψης Παθολόγων μία 
ημέρα κλείνει την άλλη ανοίγει εάν έχει γιατρό Πα-
θολόγο και την τρίτη ημέρα ξανακλείνει. Μπαλάκι 
γίνονται οι νοσηλευόμενοι ασθενείς.

Με ΕΚΑΒ όταν κλείνει διακομίζονται στο Νοσο-
κομείο της Βέροιας και όταν ξανανοίγει πάλι με Ε-
ΚΑΒ επιστρέφουν οι ίδιοι ασθενείς στο Νοσοκομείο 
της Νάουσας.

Την Δευτέρα 31/12/2018 δεν υπήρχαν γιατροί 
και έκλεισε η Παθολογική κλινική στην οποία νοση-
λευόταν 8 ασθενείς. Τι έγιναν οι ασθενείς; Οι 4 δια-
κομίσθηκαν με ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο της Βέροιας 
και οι άλλοι 4 μεταφέρθηκαν στην Καρδιολογική 
κλινική του Νοσοκομείου για νοσηλεία.

Την Πέμπτη 3/1/2019 βρέθηκε Παθολόγος για-
τρός με μετακίνηση από Κέντρο Υγείας και ξανά-
νοιξε η Παθολογική κλινική. Οι 4 ίδιοι ασθενείς 
επέστρεψαν με το ΕΚΑΒ από το Νοσοκομείο της 
Βέροιας. Αυτό συμβαίνει συχνότατα.

Μεγάλο πρόβλημα υπάρχει λόγω έλλειψης Πα-
θολόγων και στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών 
του Νοσοκομείου. Πολλές εφημερίες το μήνα είναι 
ακάλυπτες.

Σας κοινοποιούμε Απόφαση της Διοίκησης του 
Νοσοκομείου για αναστολή της εφημερίας του Πα-
θολογικού τμήματος την Τετάρτη 2/1/2019 λόγω 
έλλειψης Παθολόγων που επιβεβαιώνουν τα καταγ-
γελλόμενα και του Σωματείου Εργαζομένων.

Στο Νοσοκομείο υπάρχει μόνο μία γιατρός μό-
νιμη Παθολόγος η Διευθύντρια της κλινικής και 
περιστασιακά καλύπτονται με μετακινήσεις γιατρών 
από Κέντρα Υγείας της περιοχής. Επικουρικούς 
Παθολόγους δεν μπορούν να προσλάβουν αφού 
δεν διαθέτουν χρήματα στον Προϋπολογισμό του 
Νοσοκομείου».

σ.σ. Προς αρμοδίους: Τι μέλλει γενέσθαι; Μή-
πως ήρθε η ώρα να δοθεί επιτέλους λύση;
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P Τι να φοβηθεί η γενιά 
μας από τον καιρό, που μεγα-
λώσαμε με τον τυφώνα ‘Πετρού-
λα’…

 
P Ξέραμε κάθε μέρα τι 

θα κάνει την επομένη… από 
στήθους.

 
P Τώρα ακούει η αγάπη 

τα ονόματα που δίνουν στις κα-
κοκαιρίες και κάνει δουλειές στο 
σπίτι νομίζοντας ότι θα έχουμε 
καλεσμένους.

 
P Διότι μόνο για τους κα-

λεσμένους κάνει δουλειές. Πο-
τέ για τους μόνιμους κατοίκους 
και τους ακάλεστους.

 
P Ισχύει και για το μεσημεριανό φαΐ.
 
P Ραφαήλ, Σοφία, Τηλέμαχος. Άντε και 

Αλέξης.
 
P Ποιοι έμειναν; Ο Κλέαρχος, η Μαρίνα κι 

ο κοντός.
 
P Κάθε σπίτι και ένας εργαζόμενος. Κά-

θε οικογένεια και μια κακοκαιρία.
 
P Η Σοφία έφυγε, αλλά άφησε αγριεμένες 

πίσω της Πίστη, Αγάπη και Ελπίδα.
 
P Η επόμενη εκδοχή είναι η Υπατία. Δι-

ότι κάθε θεομηνία αποτυπώνεται μαθηματικά, 
και δεν την βγάζεις καθαρή αν δεν το φιλοσο-
φήσεις.

 
P Δηλαδή στην περιοχή του Ευξείνου Πό-

ντου τις κακοκαιρίες τις ονομάζουν Γιωρίκα, Κω-
στίκα και Σουμέλα;

 
P Το μόνο βέβαιο πάντως είναι ότι το 

αλάτι Ιμαλαΐων δεν λιώνει το χιόνι. Δείτε τα 
Ιμαλάια.

 
P Αντιθέτως, δίνει φυσική γεύση στα πατα-

τάκια.
 
P Και δεν το γνωρίζω προσωπικά, διότι 

είμαι σε δίαιτα.

 
P Είχα την εντύπωση πάντως ότι στη ζωή 

μου έχω δει πολλά. Ως χθες που γνώρισα συντα-
ξιούχο της ΔΕΗ από τα 55, που πήγε σε άλλο πά-
ροχο ρεύματος επειδή τον συμφέρει περισσότερο.

 
P Μέχρι το τέλος η ψυχή, κι όμως πηγαί-

νει και πιο ‘κεί…
 
P Και:
 Πάει ένας παντρεμένος στον γιατρό και του 

λέει:
«Γιατρέ μου δεν είμαι καθόλου καλά, πριν από 

5 μέρες έπιασα τη γυναίκα μου με ένα ναύτη στην 
κρεβατοκάμαρά μας...»

«Αυτό είναι πολύ σοβαρό... Μα τι ακριβώς έγι-
νε;» λέει ο γιατρός.

«Να, γύρισα νωρίτερα στο σπίτι και τους βρή-
κα μαζί. Μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι, έβγαλα 
το όπλο και πήγα να τον σκοτώσω».

«Και τι κάνατε μετά;» λέει ο γιατρός.
«Μισό λεπτό, μου λέει ο ναύτης, πάμε να πιού-

με ένα καφέ να το συζητήσουμε... Πήγαμε και μου 
εξήγησε πως είχε 5 μήνες να πάει με γυναίκα, 

πως δεν ήξερε πως ήταν παντρεμένη, μου ζήτησε 
και συγνώμη και τελικά δεν τον σκότωσα».

«Το ότι καταφέρατε και συγκρατηθήκατε είναι 
πολύ σημαντικό!» λέει ο γιατρός.

«Μετά από 2 μέρες γυρνάω πάλι σπίτι νωρί-
τερα και τη βρίσκω με τον διαχειριστή της πολυ-
κατοικίας. Άρχισα να τρέμω από τα νεύρα μου... 
έβγαλα το όπλο και πήγα να τον σκοτώσω. Μισό 
λεπτό, μου λέει ο διαχειριστής, πάμε να πιούμε 
ένα καφέ να το συζητήσουμε... πήγαμε τα είπαμε, 
έχει και μικρά παιδιά και τελικά δεν τον σκότωσα.

Εχθές γυρνάω σπίτι και τη βρίσκω με τον τα-
χυδρόμο. Έβρασα από τον θυμό μου... έβγαλα το 
όπλο και πήγα να τον σκοτώσω. Κάτσε μισό λε-
πτό, μου λέει ο ταχυδρόμος, πάμε να πιούμε ένα 
καφέ να τα πούμε ψύχραιμα... πήγαμε, τα είπαμε, 
έχει πεθάνει και η γυναίκα του πρόσφατα, και τελι-
κά δεν τον σκότωσα».

Ακούει ο γιατρός και του λέει:
«Τα ακούω όλα αυτά και αναρωτιέμαι εγώ, πού 

μπορώ να σας βοηθήσω;»
Και λέει ο άλλος:
«Ξέρεις γιατρέ, όλοι αυτοί οι καφέδες μου έ-

χουν τσακίσει το στομάχι»!
Κ.Π.

Μπαλάκι οι νοσηλευόμενοι ασθενείς μεταξύ 
Νάουσας και Βέροιας… Δεν έχει προηγούμενο!

Κλειστά σήμερα 
και τα Δικαστήρια Βέροιας, 

λόγω κακοκαιρίας
Μετά από συ-

νεννόηση της Δι-
ευθύνουσας του 
Εφετείου Θεσσα-
λονίκης και του Δι-
κηγορικού Συλλό-
γου Θεσσαλονίκης 
με το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, Δι-
αφάνειας και Αν-
θρωπίνων Δικαι-
ωμάτων, αναστέλ-
λονται με πράξη 
του Υπουργού οι 
συνεδριάσεις των 
Δικαστηρίων και οι 
εργασίες των δικαστικών υπηρεσιών της περιφέρειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης, 
σήμερα 10/01/2019, λόγω πρόληψης τυχόν προβλημάτων που θα δημιουργούσε 
η δυσκολία πρόσβασης των διαδίκων σε αυτές.

 Εξαιρείται η εκδίκαση υποθέσεων κακουργημάτων με κατηγορούμενο, προσω-
ρινά κρατούμενο που έχει μεταχθεί.
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