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Στο κατάλληλο timing 
έρχεται το Τμήμα Ψυχικής 

Υγείας στο Γ.Ν. Βέροιας
   Δυστυχώς τα περιστατικά κλονισμού της ψυχικής 
υγείας αυξάνονται ραγδαία και ειδικά μετά από την 
οικονομική κρίση, τα μνημόνια ήρθε η καραντίνα 
και ο εγκλεισμός που σίγουρα επέτεινε την 
κατάσταση. Μπορεί να το λέμε χιουμοριστικά ότι 
μετά τις ουρές στα σούπερ μάρκετ, όταν επανέλθει 
η κανονικότητα, θα βλέπουμε ουρές έξω από τα 
ιατρεία ψυχιάτρων και γραφεία ψυχολόγων, αλλά 
ίσως είναι μια πιθανή αλήθεια. 
  Γι’ αυτό, το χρονικό σημείο που ξεκινά το Τμήμα 
Ψυχικής Υγείας και ειδικά η Παιδοψυχιατρική 
Υπηρεσία στο Γ.Ν. Βέροιας ίσως είναι ιδανικό, 
αφού θα αποτελέσει σημαντικό πυλώνα στήριξης 
της ψυχικής υγείας και μάλιστα της δύσκολης και 
ευαίσθητης ομάδας των παιδιών. Οι «πληγές» στην 
ψυχική υγεία που προϋπήρχαν της καραντίνας 
σίγουρα επιδεινώθηκαν, ενώ σε πολλές περιπτώσεις 
δημιουργήθηκαν καινούργιες. Η νέα δομή που 
ελπίζουμε να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την 
ευρύτερη περιοχή, είναι μια κατάκτηση ουσίας, που 
θα δώσει λύσεις και ανακούφιση σε ιδιαίτερα λεπτές 
και ευαίσθητες περιπτώσεις.

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Λέοντος Ρώμης,

Αγαπητού επισκόπου Σιναίου

«Μήδεια»: Χιόνιζε ασταμάτητα, επι 52 ώρες, στη Βέροια!
Ωςμιααπότιςμεγαλύτερεςκαιεντονότερεςχιονοπτώσειςτωντελευταίων40ετών,κατατάσσειηΕΜΥτην«Μή-

δεια»,τοκύμακακοκαιρίαςπουχτύπησετοΣαββατοκύριακοκαιμέχριχθεςσχεδόν,σεόλητηχώρα.Βασικόχαρα-
κτηριστικόηχρονικήδιάρκεια τωνχιονοπτώσεωνκαι τούψοςτουχιονιού,ακόμακαιστηνΑττική,πόσομάλλονσε
περιοχέςτηςΒόρειαςΕλλάδας.

ΣτηΒέροια,όπωςεκτιμάειοαρμόδιοςαντιδήμαρχοςΒ.Παπαδόπουλοςχιόνιζεασταμάτηταεπι52ώρες,ενώηπιο
πυκνήκαιέντονηχιονόπτωση,σημειώθηκετηνΚυριακή,όπουάσπρισεκυριολεκτικάκαιοουρανός!

Σταθμευμένα μεγάλα 
οχήματα εμποδίζουν 

την ορατότητα στην οδό 
Θεσσαλονίκης

Διαμαρτυρίες εκφράστηκαν από διερχόμενους
οδηγούςστηνκατηφόρα τηςοδούΠίνδουπουσυ-
ναντάτηνοδόΘεσσαλονίκηςστηΒέροια.Όπωςα-
ναφέρουνοιοδηγοί,συστηματικάείναισταθμευμένα
μεγάλαοχήματα(στηνφωτογραφίατηνπροηγούμε-
νηεβδομάδαμιανταλίκα(τράκτορας)καιένααστικό)
με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η ορατότητα και να
υπάρχει κίνδυνος για τα οχήματα που βγαίνουν
στην οδόΘεσσαλονίκης, έναν δρόμο με μεγάλη
κυκλοφορία και αυξημένες ταχύτητες.Αν και είναι
πρόβλημα η στάθμευση των μεγάλων οχημάτων,
ωστόσοδενείναιδυνατόνασταθμεύουνσεσημεία
πουθέτουνσεκίνδυνοτηνκυκλοφορίαάλλωνοχη-
μάτωνκαιμάλισταεπαγγελματίεςοδηγοί!

Οι
καταστηματάρχες

τηςοδού
Πλατάνων
στηΒέροια

«εξαφάνισαν»
τοχιόνι!

Οι φωτογραφίες που δημοσιεύουμε
όσοκιανφαίνεταιαπίστευτοείναιτηςΔευ-
τέρας 15Φεβρουαρίου, όταν όλη ηΒέ-
ροιαήτανσκεπασμένημεχιόνικαιηοδός
Πλατάνωνπου ξεκινά από τηνπλατεία
Πλατάνωνκαιφτάνειμέχρι τα είδηλευκο-
σιδηρουργίας Γκόσκινου, ένα στενό και
ανήλιο δρομάκιπίσωστηνπαλιά αγορά
τηςπόλης,πραγματικάαστράφτει.Σεεπι-
κοινωνίαπουείχαμεμετονκ.Γκόσκινομας
πληροφόρησεότιόλοιοικαταστηματάρχες
τηςγειτονιάς,τοπρωίτηςΔευτέραςκαθά-
ρισαν τονδρόμοσε τέτοιοβαθμόπουόχι
απλάδενυπάρχειχιόνιήπάγος,αλλάείναι
καιστεγνός!Χωρίςναθέλουμενααδική-
σουμετουςκαταστηματάρχεςκαισεάλλες
περιοχές τηςπόληςπου κατέβαλαν και
αυτοίπροσπάθεια, εκ τουαποτελέσματος
ηοδόςΠλατάνωνήταντηνΔευτέραοπιο
καθαρόςδρόμος τηςπόλης!Πραγματικά
τουςαξίζειέναμεγάλομπράβο!

ΟΔ.ΚούγκαςστονΑΚΟΥ99.6:«Είμαιδίπλα
στονέοΑστ.Δ/ντηκαιδεναποκλείωανάμειξη

μετηνπολιτική!»
Μεαφορμήτηναποχαι-

ρετιστήρια επιστολή λόγω
της αποστρατείας του, ο
Ταξίαρχος ε.α. Διονύσης
Κούγκας μίλησε από καρ-
διάς χθες το μεσημέρι με
τους Ζήση Μιχ. Πατσίκα
και Νίκο Βουδούρη στον
ΑΚΟΥ 99.6. Εκθείασε με
τα καλύτερα λόγια το νέο
Αστ.Δ/ντη κ.Αδαμίδη, με
τον οποίο ήταν συμμαθη-
τέςστηνΣχολή καισυνερ-
γάστηκαν όλα τα προη-
γούμενα χρόνια.Δήλωσε
οκ.Κούγκαςότιθασταθεί
δίπλα του ένα χρειαστεί,
γιατί όπως ανέφερε χαρα-
κτηριστικά:«Η Αστυνομία 
ανήκει σε όλους μας και 
ακόμη και όταν φεύγει κάποιος, όπως εγώ, οφείλει εάν του ζητηθεί να προσφέρει με οποιονδήποτε τρόπο. Το 
οφείλουμε στην κοινωνία».ΕνδιαφέρονπάντωςπαρουσιάζειηαπάντησητουπρώηνΑστυνομικούΔιευθυντήΗμαθίας
σεερώτησηπουδέχθηκεγιαπιθανήεμπλοκήτουστηνπολιτική.Οκ.Κούγκαςαπάντησε:

«Είναι πολύ πρόωρο όχι μόνο ως πράξη, ενέργεια ή απόφαση αλλά ακόμη και σαν σκέψη, ίσως ο χρόνος δώσει άλλα 
ερεθίσματα και δυνατότητες και φυσικά από πού και από ποιόν θα προέλθει μια τέτοια πρόταση. Τίποτα δεν αποκλείεται!»
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Διόρθωση ημερομηνίας, 
από τον Δήμο Βέροιας

Προς αποκατάσταση εσφαλμένης ημερομηνίας για τις αποζημιώσεις 
de minimis στο Δελτίο Τύπου «Συνάντηση ΕΛΓΑ, Αντιδημάρχου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Α.Σ Βέροιας» επισημαίνεται   ότι  οι ζητούμενες  αποζημι-
ώσεις de minimis αφορούν την  6η Αυγούστου 2020 και όχι την 6η Ιουλίου 
2020.

Δήμος Αλεξάνδρειας: Κλειστό 
σήμερα το ΚΔΑΠ ΜΕΑ 

 Σύμφωνα με την αριθ.πρωτ. 778/16.02.2021 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ- ΜΕΑ) Δήμου Αλεξάν-
δρειας θα παραμείνει κλειστό και σήμερα  Πέμπτη 18.02.2021 λόγω της έντονης κακοκαιρίας.

Ανοιχτά σήμερα όλα τα σχολεία και 
οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Νάουσας
Κανονικά θα λειτουργήσουν στον Δήμο Νάουσας, σήμερα Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021, οι παιδικοί 

σταθμοί, οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι σχολικές μονάδες 
Ειδικής Αγωγής. 

Ποια σχολεία ΔΕΝ λειτουργούν σήμερα στο Δήμο Βέροιας
Με απόφαση του Δημάρχου Βέροιας, Κωνσταντίνου Βοργιαζίδη, δε λειτουργούν σήμερα  

Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021 οι παρακάτω σχολικές μονάδες: 

• 3ο Δημοτικό Σχολείο 
•  7ο Δημοτικό Σχολείο – Νηπιαγωγείο
• 9ο Δημοτικό Σχολείο – Νηπιαγωγείο 
• Δημοτικό-Νηπιαγωγείο Ριζωμάτων 
• 1ο Γυμνάσιο (Γιοτζαλίκια) 
• Γυμνάσιο – Λύκειο Ριζωμάτων
• 1ο Λύκειο (Πανόραμα)
• 2ο Λύκειο (Γιοτζαλίκια)
• Ειδικό Τεχνικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο (Εργοχώρι) 

Όλες οι υπόλοιπες σχολικές μονάδες του Δήμου Βέροιας θα λειτουργήσουν κανονικά. 

Κανονικά λειτουργούν από σήμερα οι 
παιδικοί σταθμοί του Δήμου Βέροιας

  Ανακοινώνεται ότι, οι Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί 
του  Ν.Π. ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας καθώς και ο ΔΗ.ΒΡΕ.ΣΤΑ Θ. Ζωγιοπού-
λου, σήμερα Πέμπτη   18 Φεβρουαρίου 2021 θα λειτουργήσουν κανονικά.

Αλλαγές στις Διοικήσεις 
της Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας στην Ημαθία
Διοικητής στην Π.Υ. Βέροιας 

ο Αντιπύραρχος Χρ. Θεοδωρίδης
 Η Π.Υ. Ημαθίας ενημερώ-

νει για τους αντιπυράρχους 
που αναλαμβάνουν νέες θέ-
σεις στις Υπηρεσίες Βέροιας 
, Νάουσας και Αλεξάνδρειας, 
ενώ παραμένει Διοικητής της 
Διοίκησης Π.Υ. του Νομού,  ο 
Πύραρχος Παλαμούτης Νικό-
λαος του Ζαφειρίου.

- Αναπληρωτής Διοικητής 
της Διοίκησης Π.Υ. Ν. Ημαθίας 
αναλαμβάνει από 21/01/2021 
ο Αντιπύραρχος Γερόπουλος 
Γρηγόριος του Ευαγγέλου

 - Διοικητής της Π.Υ Βέροιας 
αναλαμβάνει από 15/02/2021 
ο Αντιπύραρχος Θεοδωρίδης Χρήστος του Ευσταθίου ,

 - Αναπληρωτής Διοικητής Π.Υ. Βέροιας αναλαμβάνει ο Αντιπύραρχος Πάντσιος Δημή-
τριος του Θεοχάρη

 - Στην Π.Υ. Νάουσας παραμένει ως Διοικητής αυτής ο προαχθείς στο βαθμό του Αντιπυ-
ράρχου Παυλίδης Βασίλειος του Ιωάννη

 - Αναπληρωτής Διοικητής Π.Υ. Νάουσας αναλαμβάνει ο Πυραγός Γκιόρσος Γεώργιος 
του Δημητρίου

 - Στην Π.Υ. Αλεξάνδρειας παραμένει Διοικητής αυτής ο Αντιπύραρχος Γερόπουλος Γρη-
γόριος του Ευαγγέλου 

- Αναπληρωτής Διοικητής της Π.Υ. Αλεξάνδρειας ο Αντιπύραρχος Αρβανιτίδης Χρήστος 
του Ιωάννη

Νταλίκα έφυγε από τον 
δρόμο στην Π.Ε.Ο. 

Αλεξάνδρειας-Βέροιας

Χθες το μεσημέρι (Τετάρτη), οδηγός νταλίκας με συρόμενο, που κατευθυνόταν στο ρεύμα κυκλοφορί-
ας της παλαιάς εθνικής οδού από Αλεξάνδρεια προς Βέροια για άγνωστους λόγους έχασε τον έλεγχο και 
βγήκε από τον δρόμο. 

Συγκεκριμένα στην μεγάλη ευθεία μεταξύ Σταυρού και Καβασίλων στο ύψος του εργοστασίου Παντε-
λίδη, το βαρύ όχημα έφυγε δεξιά εκτός δρόμου, μέσα στα χιονισμένα χωράφια. Στο σημείο σύμφωνα με 
πληροφορίες από διερχόμενη οδηγό, που μας έστειλε και τις φωτογραφίες βρίσκονταν 2 περιπολικά, ενώ 
σε επικοινωνία με το νοσοκομείο Βέροιας δεν μας αναφέρθηκε κάτι για το συμβάν και εκτιμάται ότι δεν 
πρέπει να υπήρξε τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημίες στην νταλίκα. 
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Φρόσω Καρασαρλίδου: 
«ΟΧΙ στην επιστροφή των 

εργολάβων στα νοσοκομεία»
 Για την «επιστροφή του καθεστώτος της εργολαβίας στα δημό-

σια νοσοκομεία και την εκδίωξη των συμβασιούχων καθαριότητας 
στην ανεργία», παρεμβαίνει η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ημαθίας 
Φρόσω Καρασαρλίδου με την παρακάτω δήλωση:

«Την ώρα που το σύνολο της κοινωνίας επιβραβεύει τους εργα-
ζόμενους στις υπηρεσίες υγείας για την υπερπροσπάθεια στη μάχη 
κατά της πανδημίας, η κυβέρνηση της ΝΔ σχεδιάζει την επιστροφή 
του καθεστώτος της εργολαβίας στα δημόσια νοσοκομεία και την 
εκδίωξη των συμβασιούχων καθαριότητας στην ανεργία.

Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε καταφέρει σε ασφυκτικές δημοσι-
ονομικά συνθήκες να αναστήσει το δημόσιο σύστημα υγείας και να 
προχωρήσει σε μικρά αλλά σημαντικά βήματα για την στήριξη των 
εργαζομένων σε αυτό.

Στον τομέα της καθαριότητας, κατάργησε τον επαίσχυντο θε-
σμό της εργολαβίας και προχώρησε σε απευθείας συμβάσεις με 
εργαζόμενους, επ’ ωφελεία τόσο του δημόσιου συστήματος υγείας 
(εκτιμάται ότι εξοικονομήθηκαν περίπου 100 εκατ. ευρώ) όσο και 
των ίδιων των εργαζομένων, που εργάζονται πια με αξιοπρεπείς 
συνθήκες και μισθούς.

Κι ενώ έχουν πάρει παράταση οι συμβάσεις των εργαζομένων μέχρι τις 31.12.2021, προκαλεί ερω-
τηματικά η εμμονή της κυβέρνησης στην επιστροφή σε ένα αμαρτωλό παρελθόν, ακολουθώντας πιστά 
τις στρατηγικές επιλογές της για παραχώρηση τμημάτων του δημόσιου τομέα και εν προκειμένω της 
καθαριότητας στα ιδιωτικά συμφέροντα, όπου υπάρχει ήδη η προηγούμενη κακή εμπειρία της εκμετάλ-
λευσης των εργαζομένων με τη μη διασφάλιση των νόμιμων δικαιωμάτων τους.

Η έξαρση της πανδημίας του COVID-19 ανέδειξε ακόμη περισσότερο, την ανάγκη για απόλυτη τήρη-
ση των κανόνων δημόσιας υγιεινής και ασφάλειας σε όλους τους εργασιακούς χώρους. Η καθαριότητα 
των νοσοκομείων αποτελεί πάγια και διαρκή ανάγκη, η οποία απαιτεί μόνιμο προσωπικό, υπεύθυνο και 
με γνώσεις για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και όχι εργολαβικές εταιρίες που αλλάζουν τακτικά υπαλλή-
λους προκειμένου το κόστος να είναι χαμηλό και τα κέρδη τους μεγαλύτερα».

Διαδικτυακό Συνέδριο βιώσιμης 
ανάπτυξης «Think Green Think Ecology»

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός  BlueGreen Development και το  Υπουργείο 
Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) συνδιοργανώνουν το φετινό διαδικτυακό συ-
νέδριο Think Green Think Ecology το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 18-19 Φε-
βρουαρίου 2021 και θα προβληθεί ζωντανά από τα social media του oργανισμού 
BlueGreen Development. Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν σημαντικές μελέτες που 
αφορούν στη βιώσιμη ανάπτυξη, θα δοθούν κατευθύνσεις και πληροφορίες από 
ερευνητές στο χώρο της γεωργίας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ακόμη, 
θα δοθεί βήμα στην παρουσίαση επιτυχημένων πράσινων επιχειρηματικών ιδεών 
και στην προβολή καλών πρακτικών  που εφαρμόζονται σε διάφορους κλάδους οι 
οποίοι δίνουν προτεραιότητα στον άνθρωπο και το περιβάλλον και υιοθετούν όλο 
και περισσότερο πρότυπα πράσινης ανάπτυξης . Αξίζει να σημειωθεί η σημαντική 
αναφορά που θα γίνει στην Πράσινη Ευρωπαϊκή Συμφωνία και τα μοντέλα πράσι-
νης ανάπτυξης, καθώς και η πολύ ενδιαφέρουσα  σύνδεση συνεδριακού τουρισμού 
και πράσινης ανάπτυξης. Οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο, το αναλυτικό 
πρόγραμμα των ομιλιών καθώς και τη φόρμα εγγραφής  στην ιστοσελίδα www.think-green.weebly.com. 

Μετά τις κρίσεις της ΕΛ.ΑΣ. και 
την αποστρατεία του με τον βαθ-
μό του Ταξίαρχου από τη θέση Α-
στυνομικού Διευθυντή Ημαθίας, ο 
κ. Διονύσης Κούγκας, έδωσε στη 
δημοσιότητα την παρακάτω ευ-
χαριστήρια επιστολή, τονίζοντας 
τα εξής:

«Την Κυριακή 14/02/2021 ο-
λοκληρώθηκε ο κύκλος της Υπη-
ρεσιακής μου πορείας, καθόσον 
με Απόφαση του Ανωτάτου Συμ-
βουλίου Κρίσεων της ΕΛ.ΑΣ.,  α-
ποφασίσθηκε η αποστρατεία μου 
μετά από τριάντα τέσσερα (34) 
χρόνια ενεργής και αδιάλειπτης 
παρουσίας.

Αυτονόητο είναι ότι για μένα αυτή η περίοδος 
είναι ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά γιατί η 
θέση της αποστρατείας με βρίσκει σε έναν Νομό 
που γεννήθηκα, μεγάλωσα, πορεύθηκα προσωπικά 
και υπηρεσιακά και βέβαια αγάπησα. Σε έναν Νομό 
που θα συνεχίσω να ζω με τη νέα ιδιότητα του πολί-
τη, αντικρίζοντας τα ίδια πρόσωπα και αφουγκράζο-
ντας τα ίδια προβλήματα. Όλα τα ανωτέρω με έναν 
κοινό παρονομαστή, την ανταπόδοση της αγάπης 
και εκτίμησης που εισέπραξα όλα αυτά τα χρόνια 
από την τοπική κοινωνία.

Η μακροχρόνια πορεία μου είχε πάντα μια στα-
θερή πυξίδα και σαφή προσανατολισμό. Την πίστη 
στον όρκο. Την αφοσίωση στο καθήκον. Την αστεί-
ρευτη διάθεση για προσφορά προς την Πατρίδα και 
τον ιστό αυτής που είναι η κοινωνία. Την αγάπη και 
αλληλεγγύη στον άνθρωπο. Την συνέπεια, την αξιο-
πρέπεια και την ειλικρίνεια σε κάθε έκφραση.

Με αυτές τις αρχές πορεύθηκα και ως Διευ-
θυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας τα 
τελευταία δύο χρόνια σεβόμενος τις αρχές, τους 
θεσμούς, τον απλό άνθρωπο και συμπολίτη μας, 
έχοντας επίγνωση της βαρύτητας της θέσης που 
κατείχα.

Αποχωρώ περήφανος, με πλήθος συναισθημά-
των όχι μόνο όπως προ είπα γιατί αγάπησα αυτόν 
τον Νομό, αλλά γιατί εισέπραξα και εισπράττω πλή-
θος μηνυμάτων ανταποδοτικής αγάπης και ειλικρι-
νούς στεναχώριας (λόγω αποχώρησης) από τους 
συμπολίτες μου και αυτό είναι η ηθική δικαίωση της 
εκπλήρωσης των καθηκόντων μου.

Ομιλώ για τον εαυτό μου αλλά επειδή η Ελληνι-
κή Αστυνομία είναι ένας οργανισμός που τα αποτε-
λέσματα είναι ορατά μόνο από συλλογική προσπά-
θεια και συμμετοχή, εδώ θέλω να θίξω τον άριστο 
επαγγελματισμό του Αστυνομικού Προσωπικού που 
απαρτίζει την Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας όπου 
με υψηλό αίσθημα ευθύνης, ενότητα και ομοψυχία, 

με συγκεκριμένη στρατηγική και 
ενέργειες, με ανθρώπινο πρόσω-
πο ενήργησαν και έδρασαν σε κά-
θε περίπτωση, μέσα στα πλαίσια 
των Νόμων, χωρίς όμως εκπτώ-
σεις ή υπερβολές για ένα κοινό 
αποτέλεσμα που δεν είναι άλλο 
από την εμπέδωση του αισθήμα-
τος ασφάλειας του πολίτη.

Ο κατάλογος όσων έγιναν 
στον Νομό μας είναι μακρύς (με 
κυριότερο αυτό της διαχείρισης 
της πανδημίας COVID-19) αλλά 
και αυτών που απομένουν να 
γίνουν. Άλλωστε η Ελληνική Α-
στυνομία εξελίσσεται δυναμικά σε 
αντιστοίχιση με την κοινωνία και 

μόνο έτσι δικαιώνεται στις προσδοκίες της και κατα-
ξιώνεται στη συνείδηση των πολιτών.

Με όλα τα ανωτέρω, ευχαριστώ λοιπόν από 
βάθη καρδίας αρχικά το σύνολο του Αστυνομικού 
προσωπικού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας, 
ιδιαίτερα τους Διοικητές και λοιπούς Αξιωματικούς 
των Υπηρεσιών για την πολύτιμη προσφορά τους 
σε όσα κληθήκαμε να διαχειριστούμε. Τους άξιους 
συνεργάτες μου στο Επιτελείο της Διεύθυνσης Α-
στυνομίας Ημαθίας  για τους οποίους αισθάνομαι 
διπλά την τιμή που υπήρξα Διευθυντής τους, γιατί η 
πορεία ήταν κοινή και το αποτέλεσμα προϊόν συλ-
λογικής προσπάθειας. Τον Σεβασμιότατο Μητροπο-
λίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ.κ. Παντε-
λεήμων όπου με τις ευλογίες της εκκλησίας και την 
βοήθεια του Θεού αλλά κυρίως με την προσωπική 
του συμβολή, φέραμε σε πέρας αισίως και με λιγό-
τερες απώλειες όποια δύσκολα και περίπλοκα γε-
γονότα. Επίσης όλους τους θεσμικούς παράγοντες, 
αρχές, φορείς, οργανισμούς, ομοσπονδίες, ενώσεις, 
δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, όλα τα τοπικά 
έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ, αλλά και τον Ημαθιώ-
τικο λαό για την αγαστή συνεργασία που είχαμε και 
την εμπιστοσύνη όλων των ανωτέρω στην Ελληνική 
Αστυνομία και στο πρόσωπό μου.

Δεν θα μπορούσα βεβαίως να μην αναφερθώ 
στη σύζυγό μου και στα δύο μας παιδιά που μου 
συμπαραστάθηκαν όλα αυτά τα χρόνια αφουγκρά-
ζοντας ευχάριστες και δυσάρεστες στιγμές, πάντα 
με υπομονή και ανεκτικότητα, στερούμενοι πολλές 
φορές οικογενειακές στιγμές, αυτονόητες για όλους 
μας.

Εν κατακλείδι, επειδή η Ελληνική Αστυνομία 
είναι κομμάτι της ζωής μας και όχι η ζωή μας, συ-
νεχίζουμε λοιπόν μαζί με όλους εσάς και με την νέα 
ιδιότητα. 

Διατελώ ειλικρινά και σας ευχαριστώ όλους 
σας».

Ευχαριστίες σε εργαζόμενους του 
Δήμου, εθελοντές και πολίτες για 

την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας
«Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου σε όλους 

όσοι συμμετείχαν στο δύσκολο έργο του αποχιονισμού των τε-
λευταίων ημερών και των δυσχερειών, που ανέκυψαν από την 
πρόσφατη  κακοκαιρία με τις έντονες χιονοπτώσεις, οι οποίες  
σημειώθηκαν με μεγάλη ένταση μετά από πολλά χρόνια στην 
περιοχή μας.  

Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους χειριστές των μηχα-
νημάτων που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της «μάχης» κατά 
της κακοκαιρίας, όπως επίσης και  το προσωπικό στον τομέα 
της καθαριότητας και του πρασίνου, της τεχνικής υπηρεσίας, της 
ΔΕΥΑΝ και του Νομικού Προσώπου  που με αυταπάρνηση έδω-
σαν νυχθημερόν τον καλύτερό τους εαυτό, αψηφώντας πραγμα-
τικά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες προκειμένου να καθαριστεί 
το οδικό δίκτυο του δήμου, καθώς και να εξυπηρετηθούν δημό-
τες και ευπαθείς ομάδες, όπου χρειάστηκε. 

Ευχαριστώ, επίσης, θερμά την Περιφέρεια Κεντρικής Μακε-
δονίας και τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ημαθίας κ. Κώστα 
Καλαϊτζίδη για την πολύτιμη και αγαστή συνεργασία σε ό,τι αφο-
ρά στην έγκαιρη και άψογη  ανταπόκριση στον τομέα ευθύνης τους, που είναι το κεντρικό οδικό δίκτυο. 

Θα ήθελα, επίσης, να ευχαριστήσω από καρδιάς τους αντιδημάρχους και ιδιαίτερα τον αντιδήμαρχο 
κ. Παύλο Αδαμίδη, τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων, τους συνεργάτες του γραφείου μου, τους 
εθελοντές αλλά και τους πολίτες και τους 
επαγγελματίες που φρόντισαν, νοικοκυ-
ρεμένα, τα πεζοδρόμια μπροστά από τις 
ιδιοκτησίες και τα καταστήματά τους. 

Όλοι οι εργαζόμενοι στον τομέα του 
αποχιονισμού δουλεύοντας νυχθημερόν,  
υπερέβαλλαν τον εαυτό τους και  αψη-
φώντας τις δυσμενείς, ακραίες καιρικές 
συνθήκες, μερίμνησαν για την απρόσκο-
πτη προσβασιμότητα του οδικού δικτύου 
της πόλης της Νάουσας και των Κοινοτή-
των  μας. 

Ανεξάρτητα από την κριτική, θετική ή 
αρνητική, που μπορεί να ασκήσει ο κάθε 
πολίτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
μία είναι η πραγματικότητα: η εργατικό-
τητα και το φιλότιμο των εργαζομένων, 
η πολύτιμη συνδρομή των εθελοντών 
αλλά και η υπευθυνότητα των δημοτών 
μας, που στάθηκαν αρωγοί στο έργο των  
υπηρεσιών του Δήμου μας. 

Με υπευθυνότητα, σχεδιασμό, εργα-
τικότητα  και φιλότιμο όλοι μαζί  κερδίσαμε την «μάχη» απέναντι στις δυσχέρειες που προξένησαν τα 
ακραία καιρικά φαινόμενα. 

Σας ευχαριστώ και πάλι τον καθένα ξεχωριστά.»
Νικόλας Καρανικόλας
Δήμαρχος Νάουσας

Διονύσης Κούγκας: 
«Αποχωρώ περήφανος… 
Η ανταποδοτική αγάπη  

των συμπολιτών μου είναι η ηθική 
δικαίωση της θητείας μου»

-Αποχαιρετιστήρια επιστολή μετά την αποστρατεία 
του από τη θέση Αστυνομικού Διευθυντή Ημαθίας



Ανταπαντά  στον δήμαρχο Βέροιας Κ. Βοργιαζίδη, για 
το θέμα κατασκευής κλειστού γυμναστηρίου, ο επικεφαλής 
της παράταξης «Συνδημότες» Π. Παυλίδης, με το παρακάτω 
δημοσίευμα:

«Κύριε Δήμαρχε,
Λυπάμαι αλλά νομίζω ότι διακατέχεστε από έναν αρρωστημέ-

νο εγωισμό που δεν σας επιτρέπει να αντιληφθείτε τα αυτονόητα. 
Ότι ανεξάρτητα από την δική μας πρόταση ή την δική σας επιλο-
γή, θέματα τόσο μεγάλα, χρειάζονται την συνδρομή των πολιτών, 
διότι εν τέλει αυτοί είναι και οι αποδέκτες των θετικών ή αρνητι-
κών αποτελεσμάτων.

Καταθέσαμε και επαναλαμβάνουμε για μια ακόμη φορά, πρό-
ταση σύγκλησης έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα τον 
καθορισμό ενός στρατηγικού σχεδίου, που θα περιλαμβάνει την 
χάραξη των χώρων εγκατάστασης, των όποιων μεγάλων έργων 
πρόκειται να κατασκευαστούν. Είναι πλούτος η άποψη των πολι-
τών, είναι πλούτος η μοναδική θέση ενός εκάστου, είναι πλούτος 
τα επιχειρήματα, είναι επίσης αναγκαίο για ένα όργανο εκπροσώ-
πησης αυτών, να σέβεται το δικαίωμά τους να συνδιαμορφώνουν 
τα μείζονα.

Συγχρόνως με την επανάληψη της άποψής μας για τα θέματα 
που ετέθησαν, οφείλω να απαντήσω  και στα όσα αστεία ή συκο-
φαντικά υπονοούμενα αφήσατε στην απαντητική σας επιστολή.

α. Η παράταξή μας, πιστεύει ότι το ιδανικό μέρος για την ε-
γκατάσταση του σταθμού των Yπεραστικών λεωφορείων είναι ο 
χώρος δίπλα στο νέο Διοικητήριο. Διότι: 

(Αντιγράφω ξανά για να γίνει κατανοητό)
«Ο χώρος δίπλα στο νέο Διοικητήριο, είναι η ιδανική επιλογή 

για εγκατάσταση  σύγχρονου σταθμού Υπεραστικών λεωφορεί-
ων. Διότι: Είναι μόλις λίγα μέτρα από κόμβο της Εγνατίας Οδού, 
γεγονός που επιτρέπει την προσέγγιση  των λεωφορείων χωρίς 
την παραμικρή επιβάρυνση για το κυκλοφοριακό της πόλης. Είναι 
δίπλα στο νέο Διοικητήριο, συνεπώς εξυπηρετεί όλους τους πολί-
τες που έρχονται για να επιλύσουν υπόθεσή τους στις αντίστοιχες 
υπηρεσίες. Είναι δίπλα στον χώρο που θα εγκατασταθεί η Αστυ-
νομία, γεγονός που παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια στους ταξιδιώ-
τες. Μια σύγχρονη εγκατάσταση θα δώσει επιπλέον και άριστες 
συνθήκες στους πολίτες που επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν τις 
υπηρεσίες αυτές. Είναι με μια φράση, ο ιδανικός χώρος.»

β. Το πόσα στρέμματα θα απαιτηθούν κ.Βοργιαζίδη είναι αντι-
κείμενο της μελέτης ανθρώπων με ιδιαίτερες γνώσεις κατασκευής 
ενός σύγχρονου Σταθμού Yπεραστικών λεωφορείων και συνα-
φών χώρων και φυσικά της σύμφωνης γνώμης  του Δημοτικού 
Συμβουλίου. Είναι εντελώς αδόκιμο και επιπόλαιο να μιλάμε σή-
μερα για αριθμητική περιγραφή του απαιτούμενου χώρου.

γ. Το ποια θα είναι η οικονομική συμφωνία, είναι θέμα που 
προφανώς έπεται. Η λογική λέει ότι πρώτα αποφασίζουμε εμείς 
στον Δήμο ότι αυτός είναι ο κατάλληλος χώρος για την εγκατά-
σταση του Σταθμού και έπειτα καλούμε τους ενδιαφερόμενους για 
να συμφωνηθούν οι όποιοι όροι. Ακολουθεί λοιπόν. Πιο συγκεκρι-
μένα δε, ο Σταθμός είναι των Υπεραστικών λεωφορείων και όταν 
έλθει η ώρα να μιλήσουμε με κάποιον, αυτός θα είναι ο πρόεδρος 

των Υπεραστικών ΚΤΕΛ κ.Συμεω-
νίδης και όχι εγώ. Ο οποίος μέχρι 
σήμερα έχει προτείνει πέντε ση-
μεία, έμειναν τρία και σε λίγο δεν 
θα υπάρχουν ούτε αυτά.

δ. Επειδή επιχειρήσατε να εμ-
φανιστείτε  ως ο μοναδικός που 
αγωνίζεστε για την περιουσία του 
Δήμου και το ότι σε καμιά των πε-
ριπτώσεων δεν δίνετε δημοτική 
περιουσία σε ιδιώτη,  οι ίδιες πρά-
ξεις σας σας διαψεύδουν. Μόλις  
προ ολίγων μηνών αποφασίστηκε 
με δική σας πρόταση , εκχώρησης 
(δωρεάν δηλαδή!) δημοτικής πε-
ριουσίας σε ιδιωτική εταιρεία, με 
βάση τη λογική του μακροπρόθε-
σμου συμφέροντος των πολιτών! 
Είναι  η απόφαση παραχώρησης 
δωρεάν στην ΔΕΠΑ (Επιχείρηση 
Φυσικού Αερίου) δύο φιλέτων, για 
την τοποθέτηση του σταθμού ε-
φοδιασμού. Ήδη λοιπόν παραχωρήσαμε δημοτική περιουσία σε 
ιδιωτική εταιρεία, κατόπιν δικής σας εισηγήσεως!!! Με βάση το 
άκαμπτο του σημερινού σας σκεπτικού, ήταν  ιδιωτική εταιρεία 
και μάλιστα αμιγώς και αν επιθυμούσε χώρους, όφειλε να τους 
αγοράσει. Αλλά τους δώσατε δωρεάν... Μην παριστάνετε την 
τίγρη στους πολίτες και στέκεστε «γατάκι» στους ιδιώτες... Ισορ-
ροπείστε... 

ε. Στο θέμα της πρόβλεψης χώρου για τα Αστικά και τα ταξί. 
Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, ελπίζοντας κάποιος από τους 
συνεργάτες σας να μπορέσει να σας δώσει να καταλάβετε το 
ολίσθημά σας. Τα Αστικά και τα ταξί θα κινούνται μέσα στην πόλη 
και στα όρια του Δήμου γενικότερα. Εκεί είναι ο χώρος παροχής 
υπηρεσιών. Συνεπώς μόνιμη εγκατάσταση σε άλλον χώρο είναι 
αδύνατη. Όμως, όπου και αν εγκατασταθεί ο Σταθμός Υπεραστι-
κών λεωφορείων, κάπου  εκεί στον περιβάλλοντα χώρο θα ορι-
στεί υποχρεωτικά και χώρος στάθμευσης των Αστικών και πιάτσα 
ταξί. Οι επιβάτες που θα βρεθούν εκεί, θα πρέπει να μετακινη-
θούν είτε με Αστικό είτε με ταξί στην πλειονότητά τους. Συνεπώς 
είναι αναγκαία η πρόβλεψη χώρου για τα μέσα αυτά. Ακόμη και 
αν τελικά αποφασιστεί να κατασκευαστεί  Γυμναστήριο και πάλι 
θα απαιτηθεί πρόβλεψη χώρων για τα ΜΜΜ.

στ. Κ.Βοργιαζίδη, η πρόταση μας είναι σταθερά στην κατεύ-
θυνση επίλυσης ενός βασικού προβλήματος κατά τον καλύτερο 
για την πόλη και τον Δήμο γενικότερα τρόπο. Εσείς όμως, δια-
κατεχόμενος από ένα δυσεξήγητο  εκνευρισμό, καταφύγατε σε 
χυδαίους και συκοφαντικούς υπαινιγμούς περί προτάσεων από 
μέρους μας,  που υποκρύπτουν δήθεν  οικονομικό δόλο και σκο-
πιμότητα!!! Η γνωστή τακτική της λάσπης...  Διαβάζοντας τους 
υπαινιγμούς σας ειλικρινά αηδίασα από τον κατήφορο που έχετε 
πάρει. Σπιλώνετε προσωπικότητες στην πρώτη ευκαιρία, κάποτε 
χρησιμοποιώντας «αναλώσιμους» συνεργάτες σας και τελευταία 
αναλαμβάνοντας την «εργολαβία» εσείς προσωπικά. Είναι πλέον 
εμφανές ότι έχετε μάθει να πολεμάτε για την εξουσία, «αρρωσταί-
νοντας» την κοινωνία. 

Μια φιλική συμβουλή. Δεν έχω επιλέξει ποτέ ως μέσο αντιπα-
ράθεσης την λασπολογία. Αυτή η τακτική ανήκει στους απελπι-
σμένους και τους στερούμενους επιχειρημάτων. Σωθήκατε μια 
φορά σκορπίζοντας λάσπη και ρίχνοντας τον πήχη μιας πολιτικής 
αντιπαράθεσης. Προσέξτε μην πέσετε μέσα!

Ήδη χρησιμοποιώντας την δικιά σας λογική πολλοί συμπολίτες 
μας κάνοντας ανάλυση των στοιχείων, τώρα που ξέρουν πλέον 
την αλήθεια, συζητούν για το ποιοι μπορούν να ευθύνονται από 
την τραγική εικόνα μιας πόλης που έχει χρόνια τώρα στο κέντρο 
της τον σταθμό των Υπεραστικών λεωφορείων. Αναζητούν να θυ-
μηθούν κατά πόσο συμβάλλατε και τι κάνατε όταν διατελέσατε Α-
ντιδήμαρχος Πολεοδομίας. Συζητούν για τις ιδιοκτησίες που έχετε 
στον χώρο των ΚΤΕΛ εσείς προσωπικά κι αναρωτιούνται μήπως 
είναι αυτός ένας από τους λόγους που μπορεί να σας κάνει να 
πολεμάτε με προσχήματα μια εύλογη πρόταση. Αναρωτιούνται 
ακόμη ποια και που είναι τα «φιλέτα» και για ποιον. Μάλλον εσείς 
είστε αυτός που πρέπει να απαντήσετε για τους ιδιωτικούς σκο-
πούς που επικαλείστε. 

Εμείς καταθέσαμε πρόταση καλώντας όλους τους φορείς να 
συναποφασίσουμε. Εσείς όχι μονο την αρνείστε, αλλά και την 
πολεμάτε. Ποιος λοιπόν δυνητικά μπορεί να έχει δεύτερες δόλιες 
σκέψεις; 

ζ. κ. Δήμαρχε, υπάρχει και ένα θέμα νομιμότητας. Θα μπορού-
σατε να μας ενημερώσετε ποια συνεδρίαση του Δημοτικού μας 
Συμβουλίου είχε ως θέμα τον προσδιορισμό χώρου κατασκευής 
του κλειστού Γυμναστηρίου, βάσει της οποίας θα καταθέσετε 
πρόταση στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»; Διότι ως Δήμαρχος 

είστε υποχρεωμένος να μεταφέρετε 
την άποψη του Δημοτικού Συμβουλί-
ου. Η δική σας είναι σεβαστή, αλλά  
είναι για τους οικείους σας...  Αν δεν 
υπάρχει τέτοια απόφαση, που δεν 
υπάρχει, τότε είστε εκτός «πεδίου». 
Ούτε στην τοπική Κοινότητα Βέροι-
ας δεν έχει ζητηθεί η γνώμη, ούτε 
από την Επιτροπή Διαβούλευσης, 
ούτε καν οι Δημοτικοί σας Σύμβουλοι 
δεν το γνωρίζουν!!! Τι συμπεριφορές 
«Βοναπαρτισμού» είναι αυτές; 

Εκτός από το ότι δεν καλέσατε 
ούτε μια φορά έως τώρα τους επικε-
φαλής των παρατάξεων για ένα έστω 
θέμα, σήμερα αποφεύγετε όπως «ο 
διάβολος το λιβάνι» την συναπόφα-
ση και με τους φορείς της πόλης. Ο 
λόγος απλός. Τρέμετε την απόρριψη 
των προτάσεών σας.

Όλοι πλέον έχουν καταλάβει ό-
τι κοροϊδεύατε τον κόσμο τότε στην 

αρχή της θητείας σας όταν μιλούσατε για το πνεύμα συνεργασίας 
που σας διακατέχει. Τελικά αποδείχτηκε ότι η μόνη συνεργασία 
που γνωρίζετε είναι αυτή της «συναλλαγής» θέσεων. 

Υ.Γ.  Συγκινητικός ο τίτλος του κειμένου σας...»Η περιουσία 
του Δήμου στους Δημότες»... Συναφές προς το «Το Αιγαίο ανήκει 
στα ψάρια του»...

Επιπρόσθετα και επειδή συγκεντρώθηκε μεγάλος αριθμός θε-
μάτων που η Δημοτική Αρχή χειρίστηκε κατά τρόπο απαράδεκτο 
και οι πολίτες οφείλουν να γνωρίζουν, την μεθεπόμενη εβδομάδα 
θα δώσουμε ως παράταξη συνέντευξη Τύπου, δυστυχώς δια-
δικτυακή λόγω των γνωστών θεμάτων της πανδημίας. Εκεί θα 
μιλήσουμε με στοιχεία για έναν χαμένο κυριολεκτικά χρόνο «συ-
γκυβέρνησης» Βοργιαζίδη-Μπατσαρά. Σε λίγες μέρες τα αποτε-
λέσματα της  «εμπορικής συμφωνίας».

Παύλος Παυλίδης
Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης 

«Συνδημότες»
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ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Ο ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Αθανασίου την 

Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου στην Λεωφόρο Στρατού 
και Περιφερειακή οδό απώλεσε 1) το δίπλωμα οδήγησης 
αυτοκινήτου νέου τύπου 2) δίπλωμα οδήγησης γεωρ-
γικού ελκυστήρα και 3) άδεια κυκλοφορίας γεωργικού 
εκλυστήρα. Παρακαλείται όποιος τα βρήκε να τα παρα-
δώσει στο Αστυνομικό Τμήμα.

Δημοτική Παράταξη ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ : 
«Στο σπίτι του κρεμασμένου, δεν μιλάνε για σκοινί»



Με διευρυμένο 
ωράριο 07:00-21:00
λειτουργεί το Κέντρο 

Υγείας Βέροιας

Ανακοινώνεται ότι το Κέντρο Υγείας Βέροιας (επί της 
οδού Μοράβα 2 ) λειτουργεί από 18/01/2021 σε διευρυμέ-
νο ωράριο, ήτοι κατά τις εργάσιμες μέρες από 07:00 έως 
21:00. Σκοπός, η αρτιότερη παροχή υπηρεσιών υγείας και 
η εξυπηρέτηση των αναγκών των πολιτών της περιοχής 
ευθύνης του.

Τηλέφωνα επικοινωνίας του Κέντρου Υγείας σε ώρες 
λειτουργίας του, είναι:

• 23310 24661     • 23310 22332
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες 

μας έχουν φάρμακα 
που δεν χρειάζονται 
, μπορούν  να τα  
προσφέρουν για  το  
Γηροκομείο Βέροιας 
,στο υπόγειο της Δη-
μοτικής Αγοράς.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 17 Φε-

βρουαρίου 2021 στις 3.15 μ.μ. σε 
στενό οικογενειακό κύκλο λόγω απα-
γόρευσης συναθροίσεων, από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητή-
ρια) Βέροιας ο Λάζαρος Μουγτοσί-
δης σε ηλικία 93 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την  οικονομική ενίσχυση του Γηροκομείου 

Βέροιας , οι τραπεζικοί λογαριασμοί ,που μπο-
ρείτε να βοηθήσετε είναι οι εξής :

-ALPHA  BANK  IBAN:  
GR78 0140 8290 8290 0200 1000 024  ,
-Τράπεζα Πειραιώς IBAN: 
GR60 0172 2430 0052 4301 6849 781 και 
-Εθνική Τράπεζα ΙΒΑΝ: 
GR7401103250000032548030355
 καθώς και του ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΒΕΡΟΙΑΣ  ALPHA  BANK  ΙΒΑΝ: GR80 0140 
8300 8300 0200 1000 070.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ

Επαναληπτική 
Τακτική Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί καλεί τα μέλη 
του σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, με σκοπό:

-την έκθεση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου 
-την έγκριση του οικονομικού απολογισμού του 2020 και του ειδικού 

απολογισμού του 2020
-την έγκριση του απολογισμού των δράσεων για το 2020
-θέματα που θα τεθούν από το ΔΣ και τα μέλη
Η Συνέλευση, λόγω των εκτάκτων μέτρων κατά της πανδημίας,  θα πραγ-

ματοποιηθεί υπό διαφορετικές συνθήκες από τις κρατούσες μέχρι τώρα, ως 
εξής:

ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω πλατφόρμας τη-

λεδιασκέψεων της Πρωτοβουλίας για το Παιδί.
ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ο χρόνος πραγματοποίησης μετατίθεται, προκειμένου να υπάρξει η 

κατάλληλη προετοιμασία. Η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 
22 Φεβρουαρίου 2021 (αντί της Τετάρτης 17/2/2021), στις 18:00.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΩΝ
Όλα τα μέλη θα ειδοποιηθούν με e-mail ή με sms και θα ανακοινωθεί 

εγκαίρως ο σύνδεσμος μέσω του οποίου θα μπορούν να παρακολουθή-
σουν. Όσα μέλη δεν έχουν δηλώσει e-mail ή αριθμό κινητού  παρακαλού-
νται να επικοινωνήσουν  με τη Διοίκηση στο 2331029571, προς εξεύρεση 
τρόπου επικοινωνίας και συμμετοχής.

Κατά τα λοιπά η Συνέλευση διέπεται από τα προβλεπόμενα στα άρθρα 
10 παρ. α, β και θ, 11, 12 13,25  και 26 του ισχύοντος Καταστατικού, και 
θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε, ανεξαρτήτως αριθμού συμμετεχόντων 
μελών. 

Τα θέματα της Ημερήσιας  Διάταξης είναι:
1.Απολογισμός του ενημερωτικού, επιμορφωτικού, επιστημονικού και 

κοινωνικού έργου του Συλλόγου μέσα στο 2020.
2.Έγκριση οικονομικού Απολογισμού έτους 2020.
3.Προτάσεις προγραμματισμού δράσης  για την επόμενη περίοδο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Συλλόγου να προσέλθουν 

στη Συνέλευση μαζικά και να συμμετάσχουν ενεργά, για να διαμορφώ-
σουν  από κοινού το μέλλον του Οργανισμού της Πρωτοβουλίας για το 
Παιδί και των Δομών του, συμβάλλοντας ουσιαστικά στο κοινωνικό έργο 
που επιτελείται.

Για το Διοικητικό  Συμβούλιο
  Ο Πρόεδρος                              Ο Γραμματέας

Αριστοτέλης  Σιδηρόπουλος              Ανδρέας Καπράρας

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Να-
ούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων:

Την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου στις 7:00 μ.μ. 
θα ομιλήσει με την ευκαιρία της εορτής της Αγίας 
Φιλοθέης της Αθηναίας, στο πλαίσιο της σειράς 
ομιλιών «Αγιολογία και ζωή», μέσα από την ιστο-
σελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη 
σελίδα στο Facebook  και τον ραδιοφωνικό σταθ-
μό «Παύλειος Λόγος» στους 90.2 FM. 

Την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου το πρωί θα ιε-
ρουργήσει στην δεύτερη Θεία Λειτουργία που θα 
τελεστεί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
Ναούσης. 

Τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου στις 7:00 μ.μ. θα 
ομιλήσει με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Πο-
λυκάρπου Επισκόπου Σμύρνης, στο πλαίσιο της 
σειράς ομιλιών «Αγιολογία και ζωή», μέσα από 
την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντί-
στοιχη σελίδα στο Facebook  και τον ραδιοφωνικό 
σταθμό «Παύλειος Λόγος» στους 90.2 FM.

 Την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου στις 7:00 μ.μ. 
θα ομιλήσει με θέμα την Κλίμακα του Αγίου Ιω-
άννου του Σιναΐτου, μέσα από την ιστοσελίδα της 
Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο 
Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος 
Λόγος» στους 90.2 FM.

 Την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου στις 7:00 
μ.μ. θα ομιλήσει με την ευκαιρία της εορτής της 
Αγίας Φωτεινής της Σαμαρείτιδος, στο πλαίσιο της 
σειράς ομιλιών «Αγιολογία και ζωή», μέσα από 
την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντί-
στοιχη σελίδα στο Facebook  και τον ραδιοφωνικό 
σταθμό «Παύλειος Λόγος» στους 90.2 FM.

Η κίνηση του 
Μητροπολίτη



Από το πολιτικό Γραφείο του βουλευτή Ημαθίας της Ν.Δ. Τάσου Μπαρ-
τζώκα, γνωστοποιούνται τα εξής:

« Είναι πλέον γεγονός: Δημιουργείται Κέντρο Ψυχικής Υγείας με Παιδο-
ψυχιατρική Υπηρεσία, που θα εδρεύει στο Γ.Ν Βέροιας, μετά από τις συ-
ντονισμένες προσπάθειες του Τάσου Μπαρτζώκα και του νέου Διοικητή Γ.Ν 
Ημαθίας, κ. Ηλία Πλιόγκα. Μια κίνηση με ιδιαίτερα θετικό αποτύπωμα στην 
καθημερινότητα των ατόμων που θα επωφεληθούν από τις υπηρεσίες της 
νέας δομής, αλλά και με εξαιρετικά συμβολικό περιεχόμενο.

Ιστορικό
Με την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Τάσος Μπαρτζώκας επισκέ-

φτηκε το σύνολο των δομών στην Ημαθία, οι οποίες αναλαμβάνουν τη 
δημιουργική απασχόληση και διημέρευση παιδιών-ατόμων με αναπηρίες, 
καθώς και τα μη κερδοσκοπικά Σωματεία που προωθούν την ψυχική υγεία.

Εκτός από το εξαιρετικό έργο που προσφέρουν, διαπιστώθηκε και η 
έλλειψη δημοσιών υποδομών ψυχικής υγείας στην Ημαθία, με άμεσο αντί-
κτυπο πολλοί φροντιστές ατόμων με αναπηρίες να αναγκάζονται να μετα-
βούν στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις διαγνωστι-
κές εξετάσεις-ελέγχους που απαιτούνται για τη διάγνωση και αντιμετώπιση 
των αναπτυξιακών διαταραχών τους.

Άμεσα ο Βουλευτής προέβη, μέσω του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, σε 
διατύπωση πρότασης προς το Υπουργείο Υγείας για τη δημιουργία οργα-
νικής θέσης Παιδοψυχιάτρου και σύσταση Ιατρο-Παιδαγωγικού τμήματος, 
το οποίο θα διευκόλυνε τους φροντιστές και τα άτομα με αναπηρίες που 
εντάσσονται στο φάσμα της ψυχικής υγείας, να πραγματοποιούν τις απα-
ραίτητες εξετάσεις και την παρακολούθηση τους στον τόπο διαμονής τους. 
Εξάλλου, τα ίδια τα στατιστικά στοιχεία από το ΚΕΣΥ επεσήμαναν τόσο τον 
αυξημένο αριθμό παιδιών-ατόμων με αναπτυξιακές διαταραχές, όσο και 
την έλλειψη ανάλογης δομής στην Ημαθία.

Επιπρόσθετα, ο Τάσος Μπαρτζώκας έθεσε απευθείας το ζήτημα στον 
Αναπληρωτή Υπουργό, κ Κοντοζαμάνη, διαμέσου επιστολής αλλά και 
κατ΄ιδίαν σε συναντήσεις που πραγματοποίησαν. Με τον ορισμό του Κ. 
Πλιόγκα ως Διοικητή Γ.Ν Ημαθίας, ο Τάσος Μπαρτζώκας απέκτησε ένα 
σύμμαχο, με την αποφασιστικότητα και την ευαισθησία του οποίου, ορ-
γάνωσαν από κοινού τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου η βούληση 
για σεβασμό και συμπερίληψη των ατόμων με ζητήματα που άπτονται της 
ψυχικής υγείας στην Ημαθία, να γίνει πράξη.

Χωρίς καμία καθυστέρηση, ο Διοικητής προχώρησε σε αναδιοργάνωση 
του Οργανισμού, εντάσσοντας Tμήμα Ψυχικής Υγείας, με πρόβλεψη για 
πλήρη στελέχωση σε ειδικότητες Ψυχιάτρου, Παιδοψυχιάτρου αλλά και λοι-

πούς επιστήμονες ψυχικής Υγείας. Παράλληλα, σε συνά-
ντηση του Τάσου Μπαρτζώκα με την αρμόδια Υφυπουργό 
Ψυχικής Υγείας, κ. Ζωή Ράπτη, ο βουλευτής ζήτησε τη 
στήριξη του υπό σύσταση τμήματος, τόσο από άποψη 
χρηματοδότησης, όσο και σε επίπεδο επίσπευσης των 
διαδικασιών.

Η αναδιάρθρωση αναμένεται να εγκριθεί εντός σύ-
ντομου χρονικού διαστήματος από την 3η ΥΠΕ και το 
Υπουργείο Υγείας και αμέσως μετά, με ταχύτητα θα τρέ-
ξουν όλες οι διαδικασίες για τη λειτουργία του στο νομό.

Δήλωση Τάσου Μπαρτζώκα
Σε δήλωσή του για την εξέλιξη του θέματος, ο βουλευ-

τής δηλώνει: «Η νέα δομή ψυχικής υγείας στην Ημαθία 
με γεμίζει ικανοποίηση, όχι μόνο γιατί θα διευκολυνθούν 
παιδιά και ενήλικες με νευρο-τυπικές διαταραχές που 
για χρόνια βιώνουν μεγάλη ταλαιπωρία από τα κενά της 
Πολιτείας. Η συμπερίληψη και η φροντίδα όλων των ατό-
μων που πάσχουν από ψυχικές παθήσεις πρέπει να είναι 
κύριο μέλημα της Πολιτείας. Χαίρομαι που σε αυτή την 
προσπάθεια βρήκα συνοδοιπόρο το Διοικητή, κ. Πλιόγκα, 
με τον οποίο μοιραζόμαστε το όραμα για μια νέα, πιο συ-
νεκτική και ολοκληρωμένη περίθαλψη των Ημαθιωτών.»
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                      
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ           Αλεξάνδρεια 17/02/2021
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                      Αριθ. Πρωτ.     2887
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
                    
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, 
με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέ-
λεσης της προμήθειας καινούριου απορριμματοφόρου οχήματος 
πλάγιας φόρτωσης για την αποκομιδή απορριμμάτων του Δήμου 
Αλεξάνδρειας, προϋπολογισμού  319.920,00 ευρώ με τον Φ.Π.Α. 
24% και CPV: 34144512-0. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,  αποκλειστικά 
βάσει τιμής.

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Εθνικής Αντίστασης 42,   Ταχ.Κωδ.: 593 00 ΑΛΕΞΑΝ-

ΔΡΕΙΑ
Τηλ.: 2333350115, Telefax: 2333350159, Αρμόδιος υπάλληλος: 

Κακαγιάννης Δημήτριος
E-mail: kakagiannis@alexandria.gr, Ιστοσελίδα: http://www.

alexandria.gr
Κωδικός NUTS: EL 521
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το 

σύνολο των ποσοτήτων της προμήθειας.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ενός καινούριου 

απορριμματοφόρου οχήματος πλάγιας φόρτωσης με κλειστού τύ-
που κιβωτάμαξα υψηλής συμπίεσης, χωρητικότητας τουλάχιστον 22 
κυβικών μέτρων. 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρού-
σας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς 
φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού  
5.160,00 ευρώ.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχι-
στον 1 μήνα από την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της προσφο-
ράς. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε-
ΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.
gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με συστημικό αριθμό 106420, στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.gr, 
ενώ η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονι-
κό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στο πρόγραμμα Δι-
αύγεια, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.
gr και θα αποσταλεί στο επιμελητήριο.  

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστη-
μα ορίζεται η 17.02.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ. Ως 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Δια-
δικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ο-
ρίζεται η 15.03.2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την 
παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί 
φορείς απαιτείται να διαθέτουν ηλεκτρονική υπογραφή. 

Ο Δήμαρχος
Παναγιώτης Γκυρίνης

Τάσος Μπαρτζώκας: Μετά από πολλή 
προσπάθεια δημιουργείται Κέντρο

 Ψυχικής Υγείας με Παιδοψυχιατρική 
Υπηρεσία στην Ημαθία

Τηλεσυνεδρίαση 
της Κοινότητας 

Βέροιας
Τακτική συνεδρίαση της Κοινότητας Βέροιας, θα 

γίνει με τηλεδιάσκεψη  για την αποφυγή της διά-
δοσης του κορωνοϊού COVID-19, την Παρασκευή 
19-2-2021 στις 17:30 μ.μ. με θέμα την γνωμοδότη-
ση για την ανανέωση της δωρεάν παραχώρησης 
της χρήσης χώρων του κτιρίου του ΟΛΓΑΝΟΥ στην 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ  
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Ο AO ΑΕΤΟΣ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ 
στο Δίκτυο Ακαδημιών της ΑΕΚ

ΣτοΔίκτυοΑκαδημιώντηςΑΕΚσυγκαταλέγεταιοΣύλλογοςΑΕ-
ΤΟΣΛΑζοχωρίουμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυνεργά-
τητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.Αναλυτικά
ηανακοίνωση:

«ΤοΔίκτυοΑκαδημιών τηςΑΕΚκαλωσορίζει τονσύλλογοAO
ΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυ-
νεργάτητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.

Είμαστεβέβαιοιότιθαέχουμεαγαστήσυνεργασίακαιότιμέσα
από τηνπαροχή τεχνογνωσίαςστο επιτελείο και σταπαιδιά της
ακαδημίας,θαπετύχουμετουςστόχουςμαςκαιοιδύοπλευρές.

ΗΔιεύθυνσηΔικτύουΑκαδημιών τηςΠΑΕΑΕΚ εύχεται στον
AOΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥκαλήεπιτυχία!»

Yπεύθυνος επικοινωνίας: Μάριος Κατικαρίδης
τηλ: 6973054709
e-mail: mariokati@hotmail.com

Η Ακαδημία του Αετού Λαζοχωρίου ανακοινώνει ότι υοθετει 
την «Εβδομάδα Γνωριμίας».

Όποιος γονέας- μέλος θα επιθυμούσε να γνωρίσει τον τρό-
πο λειτουργίας καθώς και την φιλοσοφία μας παρακαλούμε 
να επικοινωνήσει μαζί μας.

ΟβεροιώτηςΜιχάλης
ΤζαφερόπουλοςκαιοΑνδρέας

Μπέτμαν«σφύριξαν»
στοντέρμπιτηςαγωνιστικής
στοEHFEuropeanLeague

ΤοντέρμπιτηςαγωνιστικήςΦούχσεΒερολίνου-USAMΝιμ,γιατον
δεύτεροόμιλοτουEHFEuropeanLeague,διηύθυνανπροχθές(16/2)
οιΈλληνες διαιτητέςΜιχάληςΤζαφερόπουλος (Βέροια) καιΑνδρέας
Μπέτμαν.

Ηαναμέτρησηέληξεισόπαλη34-34(16-17τοημίχρονο),καθώςο
Ρέμπικον ισοφάρισε για τουςφιλοξενούμενους Γάλλουςστην τελευ-
ταίαφάσητουαγώνα.

Στα πλαίσια της 9ης αγωνιστικής
στηνSL2  σημειώθηκαν και πάλι ανα-
τροπέςστην κορυφη τουβαθμολογικού
πίνακα. Ο Ιωνικός γνώρισε την ΄ήττα
στηνΔράμααπότηνΔόξα,ενώοΛεβα-
δειακόςάφησεδύοπολύτιμουςβαθμούς
μετά το 0-0 με τονΑπόλλωνΛάρισας.
Την πρώτη νίκη πέτυχε η ομάδα του
Καραισκάκηπουκέρδισεμε1-0ταΤρί-
καλα.

ΟΕργοτέληςπλέονμετάτο0-1στην
Ιεράπετραπέρασεστηνπρώτηθέσητης
βαθμολογίας.Αναλυτικάη9ηαγωνιστική

ΔόξαΔράμας–Ιωνικός2-1
ΣΚΟΡΕΡ: 23′Άντερσον κεφ, 75′Αγ-

γελόπουλοςκεφ.–81′Ρόλεκόρνερ
Στο 29′ μετά από γύρισμα του Κάστρο

μέσαστηνπεριοχήοΡόλεέκανετοπλασέκαι
η μπάλα χτύπησε στο αριστερό δοκάρι της
εστίαςτουΣτεφανάκου!

ΔόξαΔράμας(Κολιτσιδάκης):Στεφανάκος,
Άντερσον,Αγιώτης, Παπαργυρίου, Χάμοντ,
Μαρινάκης(60′Μενσά),Κουτσιανικούλης(61′
Σπυρόπουλος), Σαμπανίδης (77′Μπαράν-
κο),Παρασκευάς(77′Τάσιος),Αγγελόπουλος,
Μαυριάς(70′Φυτόπουλος).

Ιωνικός (Σπανός): Αναγνωστόπουλος,
Μουστάκης (79′Κουϊρουκίδης),Κύργιας,Κο-
τσώνης(57′Σινγκ),Παπαγεωργίου,Γκοτσού-
λιας,Νιάσε(79′Μάναλης),Ρόλε,Ματσούκας
(88′Κόρμπος),Πλατέλλας,Κάστρο.

Διαιτητής:Πολυχρόνης(Πιερίας)

ΟΦΙεράπετρας–Εργοτέλης0-1
ΣΚΟΡΕΡ:5′Μπουτσάκηςσουτ
ΟΦ Ιεράπετρας (Καβακάς):Αθανασόπου-

λος,Πριόνας (46′ ΝτάλαΚόστα), Χιντζίδης,
Σμίλτος,Μασουέρο,Λεμονής,Τεγούσης (54′
Κόντσι),Βογιατζής, Γκίνη,Κούστα,Μπαράτα
(81′Χατζηπιρπιρίδης).

Εργοτέλης (Ταουσιάνης): Κατσιμήτρος,
Σερβιλάκης (55′Ποζατζίδης),Νεράλ,Μπάτζι-
ος,Μαζουλουξής,Τσέλιος,Μπουτσάκης (55′
Κόλα),Αμπντουλάχι,Μανουσάκης,Πατρινός
(78′ Κόνραντ), Κωστανάσιος (64′Μπουτσά-
κης).

Διαιτητής:Πουλόπουλος(Πειραιά)

Λεβαδειακός–ΑπόλλωνΛάρισας0-0

Στο76′ οΜύγαςμετάαπό εκτέλεση κόρ-
νερ,έκανετηνκεφαλιάκαιέστειλετηνμπάλα
στοδοκάριτηςεστίαςτουΑστρά!

Λεβαδειακός (Αντωνίου): Στογιάνοβιτς,
Παναγιώτου(60′Μυτίδης),Μύγας(90+2′Βή-
χος),Λιάγκας,Νίκας,Καραχάλιος,Μεχία(78′
Ενομό),Πολέτο, Συμελίδης,Νίλι,Μπιανκόνι
(60′Τζιώρας).

Απόλλων Λάρισας (Φραντζέσκος): Α-
στράς, Σκούπρας, Καρρίκι (58′ Νούσιος),
Μόρας, Γιάκος, Νύκταρης (46′ Μπάλλας),
Καμπέρης (61′ Γκουντρουμπής),ΝταΚάμπο
(74′Λίταινας),Μπάμπης,Ομπράντοβις (61′
Μπαστιάνος),Γκόλιας.

Διαιτητής:Τζαμουντζαντώνης(Χίου)

ΠΑΕΧανιά–Παναχαϊκή0-0
Στο33′ οΠάνος έκανε τοσουτ, η μπάλα

χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι του Κουτζα-
βασίλη και στην επαναφοράοΤσερούτι δεν
κατάφερενατηνστείλεισταδίχτυα!

Χανιά (Βοσνιάδης): Κουτζαβασίλης, Ρέ-
ντζας,Ανδρέου, Γρομητσάρης,Ουνγιαλίδης
(64′ Σωτηράκος), Κάρλος (46′ Πλέγας),Δη-
μητριάδης,Σουντουρά(46′Μπραμπίγια),Βα-
σιλόγιαννης, Κάσσος,Διαμαντόπουλος (67′
Διαμαντόπουλος).

Παναχαϊκή (Παπαδόπουλος): Κολοβού-
ρης,Αποστολόπουλος,Τσερούτι (60′Μασού-
ρας),Λαρέα,Ανάκογλου (90+1′Μαρκοπου-
λιώτης), Πατάπης, Γιούσης (90+1′ Μπελε-
ζάκης),Πάνος,Αραβίδης,Μουστακόπουλος
(73′Μπρους),Μπάτροβιτς (90+1′ Παπαδό-

πουλος).
Διαιτητής:Κατοίκος(Αθηνών)

ΑΕΚαραϊσκάκης–Τρίκαλα1-0
ΣΚΟΡΕΡ:45′Γιαννιώτηςκεφ.
Καραϊσκάκης (Μάγγος): Μπουργά-

νης,Θεολόγου, Χατζηδίμπας, Γιαννιώ-
της,Ρουμπανγκούκα(86′Νταλακούρας),
Δούμτσιος (90′Μπελεβώνης),Γυφτοκώ-
στας(75′Δερμιτζάκης),Τάμπας,Παπανί-
κου,Ρούνεϊ,Λόβριτς.

Τρίκαλα (Χαραλαμπίδης): Γιακουμής,
Νιάρος (57′Διαμαντόπουλος), Πιαστό-
πουλος (75′ Σιλβάνο), Σουλιώτης, Ζώ-
γκος(57′Ευθυμίου),Ριζογιάννης,Παπα-
γεωργίου(85′Ελευθεριάδης),Αλμπάνης,

Κεγαχιάς,Πέλκας(46′Φασίδης),Σταματής.
Διαιτητής:Σιντόρης(Θεσπρωτίας)

Διαγόρας–Ξάνθη1-0
ΣΚΟΡΕΡ:48′Αλάεθσουτ
Διαγόρας (Θεοδοσιάδης): Τσέλιος, Σαν-

δραβέλης, Ρουγκάλας, Κωστούλας, Κοντο-
χρήστος,Αθανασίου,Ντοριβάλ (73′ Σελινιω-
τάκης),Λινάρδος (68′Αυγενικού), Κονέ (46′
Αλάεθ), Σμυρλής (89′ Κάκκο), Μπαστακός
(89′Μανωλάκης).

Ξάνθη (Πόποβιτς): Ίτσο,T.Παπάζογλου,
Βέρκερ, Σχρόιγεν (66′ Τάτος),Έμπερτ, Πα-
ντελιάδης (58′ Γκαρσία), Σιατραβάνης (80′
Μυστακίδης), Τεσίγια (66′ Ντίνας), Στάθης,
Βόλτερς(58′Καπνίδης),Θυμιάνης.

Διαιτητής:Τσουκαλάς(Αθηνών)

Τοπρόγραμματης10ηςαγωνιστικής
ΤοΣαββατοκύριακο(20-21/2)θαδιεξαχθεί

η10ηαγωνιστικήτηςΣούπερΛιγκ2.
Αναλυτικάτοπρόγραμμα:
Σάββατο20Φεβρουαρίου
14:30Εργοτέλης-Παναχαϊκή(ΕΡΤ3)
14:45 Δόξα Δράμας-Καραϊσκάκης

(Ertsports)
Κυριακή21Φεβρουαρίου
14:00ΑπόλλωνΛάρισας-Χανιά(Ertsports2)
14:45Τρίκαλα-Διαγόρας(Ertsports3)
14:45Ιωνικός-Λεβαδειακός(ΕΡΤ3)
14:45Ξάνθη-ΟΦΙεράπετρας(Ertsports)

Αποτελέσματα της SL2
στην 9η αγωνιστική
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Κοινή ανακοίνω-
ση του ΠΣΑΠ με 
την Πανελλήνια 

Ένωση Προπονητών 
Ποδοσφαίρου με αφορ-
μή την επιστροφή των 
ομάδων της Football 
league στις προπονή-
σεις. Ακόμη, ζητά από 
την Πολιτεία να δώσει 
λύση και στο εναπο-
μένοντα κομμάτι του 
ποδοσφαίρου.

Όπως τονίζουν, επιστρέφουν
υπεύθυνοι,σοβαροίκαιμετηδέ-
σμευσηπως θα εφαρμόσουν το
ΥγειονομικόΠρωτόκολλοπου έ-
χουν ήδηαποδεχτεί και υπογρά-
ψει, σύμφωνα με την διοργανώ-
τρια αρχή, και οι 20 ομάδες της
κατηγορίας.Παράλληληστηνκοι-
νή τους ανακοίνωση ζητούν από
την πολιτεία να δώσει λύση και
στο εναπομένοντα κομμάτι του
ποδοσφαίρουπουπαραμένει α-
νενεργό,καθώςοαθλητισμόςέχει
την δυνατότητα να είναι ασπίδα
κατά του κορονοϊού και όχιπηγή
μετάδοσης.

Αναλυτικάηανακοίνωσήτους:
«Μετά από ένα αρκετά μεγάλο
διάστημα αγωνιστικής απραξίας,
οι ομάδες της Football League
έλαβαν επιτέλους την άδεια να

επιστρέψουν στις ομαδικέςπρο-
πονήσεις.

Επιστρέφουμε υπεύθυνοι, σο-
βαροί και με τη δέσμευση πως
θα εφαρμόσουμε τοΥγειονομικό

Πρωτόκολλοπουέχουνήδηαπο-
δεχτεί και υπογράψει, σύμφωνα
με τηνδιοργανώτριααρχή, καιοι
20ομάδεςτηςκατηγορίας.

Επιστρέφουμε λοιπόν στον
φυσικόμας χώρο και είμαστεσί-
γουροιπωςσε 20 με 25 ημέρες
απόσήμερα (οι ποδοσφαιριστές
όλοαυτότοδιάστημαακολουθού-
σανατομικόπρόγραμμα και βρί-
σκονται σε καλό επίπεδο ετοιμό-
τητας) θα είμαστε έτοιμοι για την
έναρξη τουπρωταθλήματός μας,
όπωςακριβώςσυνέβη και με τη
SuperLeague2.

Επειδή τα χρονικάπεριθώρια
έχουνστενέψειεπικίνδυναδενθα
πρέπει να υπάρξει καμίαπεραι-
τέρω καθυστέρηση στην έναρξη
του πρωταθλήματος και ευελπι-
στούμεπωςόλοι έχουμε τον ίδιο
στόχο,που δεν είναι άλλος από
το συμφέρον του ποδοσφαίρου
καιμόνο.

Επίσης ζητάμε από την πο-
λιτεία να δώσει λύση και στο ε-
ναπομένοντα κομμάτι τουποδο-
σφαίρουπουπαραμένει ανενερ-
γό, καθώςοαθλητισμός έχει την
δυνατότητα να είναι ασπίδα κατά
τουκορονοϊούκαιόχιπηγήμετά-
δοσης».

Αναβολή αγώνα Παναθηναϊκός - 
Φίλιππος Βέροιας Volleyball

ΑναβάλλεταιηαναμέτρησητουΦίλιππουΒέροιαςμετονΠανα-
θηναϊκόγιατην11ηαγωνιστικήτηςVolleyLeague.

ΣύμφωναμεανακοίνωσητηςΕΣΑΠκαιμετάαπόεπίσημηενη-
μέρωσηπουείχεαπότοσωματείοΑ.Π.Σ.ΦίλιπποΒέροιαςσχετικά
μεκρούσματαcovid-19σεαθλητές,ηδιοργανώτριααρχήτουπρω-
ταθλήματοςενεργοποίησετουγειονομικόπρωτόκολλοκαιενημέρω-
σεσχετικάτιςαρμόδιεςαρχέςκαιτηνΓ.Γ.Α.

ΟΑ.Π.Σ.ΦίλιπποςΒέροιαςέχεισεκαραντίνατουςδύοπασαδό-
ρουςτουκαισυνεπώςενεργοποιήθηκεσχετικόάρθροτουυγειονο-
μικούπρωτοκόλλουκαιαναβάλλεταιοαγώναςμετονΠαναθηναϊκό
στηνΑθήναγιατην11ηαγωνιστικήτηςVolleyLeague.

ΠΣΑΠκαιΠΕΠΠ:«Λύσηστοεναπομένοντακομμάτι
τουποδοσφαίρου»

Εκλογέςκαιμεψηφιακήκάλπη
στιςομοσπονδίεςλόγω

τηςπανδημίας
Ο Λευτέρης Αυγε-

νάκης έκανε γνωστή τη
διάταξη που δίνει την
δυνατότηταγιαδιεξαγω-
γήεκλογώνΟμοσπονδι-
ώνκαιμε τηχρήση της
αξιόπιστης Ψηφιακής
Κάλπης «Ζεύς», του
ΥπουργείουΨηφιακής
Πολικής.

Tην Τετάρτη (17/2)
θαψηφιστεί στηΒουλή
διάταξη που δίνει την
δυνατότηταγιαδιεξαγω-
γήεκλογώνΟμοσπονδι-
ώνκαιμε τηχρήση της
αξιόπιστηςΨηφιακήςΚάλπης»Ζεύς» εν μέσωπανδημίας, όπως
γνωστοποίησεοΥφυπουργόςΑθλητισμού,ΛευτέρηςΑυγενάκηςμέ-
σωτουεπίσημουλογαριασμούστοΤwitter.

Άλλαξε η έδρα του 
πρώτου προημι-
τελικού του ΠΑΣ 

Γιάννινα με τον Πανα-
θηναϊκό λόγω ακαταλ-
ληλότητας του γηπέδου 
των «Ζωσιμάδων». 

Στο γήπεδο τουΠαναιτωλικού
θαδιεξαχθείτελικάοαγώναςτην
προσεχήΠέμπτη (18/02, 15:00).
το γήπεδο τουΠαναιτωλικούστο
Αγρίνιο θα πραγματοποιηθεί ε-
ντέλει ο πρώτος προημιτελικός
τουΚυπέλλουΕλλάδαςανάμεσα
στονΠΑΣΓιάννενακαιτονΠανα-
θηναικό ,που έχειπρογραμματι-
στείγιατηνΠέμπτη(18/02),

Οπρώτοςπροημιτελικός εί-
χε αναβληθεί την περασμένη
Πέμπτη (11/02) διότι ο διαιτητής
Ιωάννης Παπαδόπουλος έκρινε
πωςοαγωνιστικόςχώροςήτανα-
κατάλληλος,μετάτιςασταμάτητες
βροχές που είχαν δημιουργήσει
πολύεπικίνδυνεςσυνθήκεςγιατη
διεξαγωγήτουαγώνα(λάσπηκαι

νερόπαντού).
Την περασμένη Παρασκευή

(12/02),ηΕΠΟόρισεεκνέουτον
αγώνα για την Πέμπτη (18/02)
στο γήπεδο των «Ζωσιμάδων»,
όμωςησφοδρήκακοκαιρία(«Μή-
δεια») που έχει πληξει όλη την
Ελλάδα,είχεμετατρέψεισε...πα-
γοδρόμιο τον αγωνιστικό χώρο
στογήπεδοτωνΙωαννίνων.

Τοτελευταίο24ωροοιδιαβου-
λεύσειςήτανσυνεχόμενες.Εξετά-
στηκεωςπιθανή έδρα ηΠάτρα
(γήπεδοΑγυιάς), όμως υπήρχε
«θέμα» λόγω τουVAR κι εντέλει
ηΟμοσπονδίαήρθεσεσυνεννό-
ηση με τονΠαναιτωλικό για την
παραχώρηση του γηπέδου του,
προκειμένου να διεξαχθεί κανο-
νικάοπρώτοςπροημιτελικός την
ΠέμπτηστοΑγρίνιο.

Τομεσημέρι τηςΤρίτη (16/02)
ηΕΠΟεπισημοποίησε τηναλλα-
γή της έδρας και τον ορισμό του
πρώτουπροημιτελικού ανάμεσα
στονΠΑΣΓιάννινακαι τονΠανα-
θηναϊκό στο γήπεδο τουΠαναι-
τωλικού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της
Ομοσπονδίας:

«Λόγω ακαταλληλότητας του
γηπέδου των Ζωσιμάδων και α-
φού έκανε χρήση τωνάρθρων8
παρ. 4 και 22παρ. 1 του ΚΑΠ,
η ΕπιτροπήΔιοργανώσεων της
Ε.Π.Ο.αποφάσισεοεξαναβολής
αγώνας της7ηςφάσης (1ηαγω-
νιστική) τουΚυπέλλουΕλλάδος,
ΠΑΣ Γιάννινα-Παναθηναϊκός, να

διεξαχθείστις18/02/2021καιώρα
15:00 στο γήπεδο τουΠαναιτω-
λικού».

Αξίζει να σημειωθεί πως ο
Παναθηναϊκός θα... επιστρέψει
στο ίδιο γήπεδο μετά από τέσ-
σερα 24ωρα, καθώς τηΔευτέρα
(22/02),είναιπρογραμματισμένος
οαγώναςτουμετονΠαναιτωλικό
στοπλαίσιοτης23ηςαγωνιστικής
τηςSuperLeague.

ΠΑΣ Γιάννινα - Παναθηναϊκός:
Στο Αγρίνιο ο πρώτος προημιτελικός

Την έναρξη τωνπροπονήσε-
ων εντός τωνπροσεχών εβδο-
μάδωνσεΓ’ΕθνικήκαιΑ’Εθνική
γυναικών προανήγγειλε ο ΓΓΑ
ΓιώργοςΜαυρωτάς, εφόσον οι
αριθμοί τηςπανδημίαςπαραμεί-
νουν στα ίδια επίπεδα.Οι δύο
κατηγορίεςθαείναιαυτέςπουθα
ακολουθήσουνμετά το«πράσινο
φως» για έναρξηπροπονήσεων
στην Football League, όπως α-
νέφερεοΓενικόςΓραμματέαςΑ-
θλητισμούσεδηλώσεις τουστην
ΕΡΤ. «Η Γ’ Εθνική, όπως και η
πρώτη κατηγορία των Γυναικών

είναι το επόμενο βήμα στο να
τουςεπιτραπούνοιπροπονήσεις.
Θεωρώ ότι αν δεν αλλάξει κάτι
τραγικάστην υγειονομική εικόνα
τηςχώραςμαςμε τηνπανδημία,
τότε τις επόμενες εβδομάδες θα
μπορέσουμεναέχουμετο«πρά-
σινο» φως, πάντα με τις ίδιες
συνθήκες, με τον εβδομαδιαίο
προληπτικό έλεγχο και τα εβδο-
μαδιαία τεστ.Κι εδώ υπάρχει το
αντίστοιχο θέμα για τοποιος θα
τααναλάβει,αλλάείμαστεσεκα-
λόδρόμοναβρούμετιςλύσειςμε
συνέργειες»,είπεοκ.Μαυρωτάς.

ΓιώργοςΜαυρωτάς:«Τιςεπόμενεςεβδομάδεςξεκινούν
οιπροπονήσειςστηΓ’ΕθνικήκαιΑ’Εθνικήγυναικών»



Ο έλληνας 
τενίστας βρέθηκε 

να χάνει 2-0, 
αλλά κατάφερε 

να ανατρέψει όλα 
τα προγνωστικά 
και να πάρει μια 
σπουδαία νίκη.

Μεγάλη νίκη τουΣτέ-
φανου Τσιτσιπά, ο ο-
ποίος μετά από αγώνα
θρίλερκατάφερεκαικέρ-
δισε τον μεγάλοΡάφαελ
Ναδάλ.

Ο έλληνας τενίστας
βρέθηκεναχάνει2-0,αλ-
λά κατάφερε να ανατρέ-
ψει όλα ταπρογνωστικά
και να πάρει μια σπου-
δαία νίκη απέναντι στο
νούμερο2τηςπαγκόσμι-
αςκατάταξης.

ΟΣτέφανοςΤσιτσιπάς
με αντεπίθεση διαρκείας
κατάφερε να γυρίσει το
παιχνίδι και να πετάξει
έξωαπότοΑυστραλιανό
Όπεν τον Ράφαελ Να-
δάλ.

ΟΤσιτσιπάς, ύστερα
από έναν αγώνα-θρίλερ
πουδιήρκεσεσχεδόν4,5
ώρες,έβγαλεεκτόςδιορ-
γάνωσης το νούμερο 2
τηςπαγκόσμιας κατάτα-
ξης.

Πρόκειται για έναν
από τους μεγαλύτερους
άθλους του έλληνα τενί-
στα.

Ο22χρονοςέκανεμια
ανεπανάληπτηανατροπή
και προκρίθηκε δεύτερη
φορά στην καριέρα του
στα ημιτελικά του Αυ-
στραλιανούΌπεν.

Οσυμπατριώτης μας
πάλεψε σαν θηρίο, δε
σταμάτησε ούτε στιγμή
ναπιστεύειστο«θαύμα»
και στο τέλοςπανηγύρι-
σεμιααπότιςμεγαλύτε-
ρες νίκες στην καριέρα
του.

Μια νίκηπουαποδει-
κνύει τηναξία του και α-
ναγκάζειάπαντεςναυπο-
κλιθούνστομεγαλείοτου.

Επόμενοςαντίπα-
λος

οΜεντβέντεφ
Επόμενος αντίπαλος

για τον Στέφανο ο Ντα-
νιήλ Μεντβέντεφ, ένας
τενίστας τον οποίο γνω-
ρίζειπολύκαλά.

Ένας τενίστας από
τον οποίο θέλει να πά-
ρει εκδίκηση για τις ήτ-
τεςπου έχει υποστεί και
να περάσει στο μεγάλο
τελικό τουΑυστραλιανού
Όπεν.

Ξεκίνησεκαλά
οΣτέφανος,αλλά…
ΟΣτέφανος ξεκίνησε

πολύκαλάτοπαιχνίδικαι
στο πρώτο σέρβις γκέ-
ιμ του Ισπανού βρέθηκε
στο30-30,ωστόσοοΡά-
φαμε τηνπείρα του και
την ποιότητά του κατά-
φερενακάνει το1-0. Ο
Τσιτσιπάς ισοφάρισε χω-
ρίςναχάσειπόντοσε1-
1καιμέχριτο3-3οιδύο
τενίστεςέπαιρνανεύκολα
τα γκέιμ που σέρβιραν.
Στο7ο γκέιμοΣτέφανος
βρέθηκε πολύ κοντά να
«σπάσει» το σερβίς του
Ισπανού (0-30), αλλά ο
Ράφαελ Ναδάλ με τέσ-
σερις σερίπόντους έκα-
νε το 4-3. Στο 8ο γκέιμ
ο συμπατριώτης μας
προηγήθηκε με 30-0 και
ήταν μια… ανάσα από
το 4-4, αλλά ο Ίβηρας

πήρε για δεύτερο σερί
γκέιμτέσσεριςσυνεχόμε-
νουςπόντους και έκανε
το μπρέικ (5-3). Στο 9ο
γκέιμ ο Στέφανος προ-
σπάθησε, αλλά ο Ράφα
σέρβιρεσωστάκαιέκανε
το6-3καιτο1-0στασετ.

Μπρέικμετο…
καλησπέρα

ΟΤσιτσιπάςδενμπή-
κε καθόλου καλά στο
δεύτεροσετ, με τονΡά-
φα Ναδάλ να σπάει το
σερβίς του έλληνα τενί-
στα στο πρώτο γκέιμ.
Ο συμπατριώτης μας
προηγήθηκε με 30-15,
αλλά ο Ισπανός με δύο
συνεχόμενους πόντους
έκανε το 30-40 και λίγο
αργότερα με λάθος του
Στέφανουπάνωστο φι-
λέ κατάφερε να κάνει το
break.ΟΙσπανόςβρέθη-
κεμετο…καλησπέρανα
έχει το πάνω χέρι (1-0)
και τον 22χρονο τενίστα
νακυνηγάει το«θαύμα».
Ο Ματαντόρ είχε βρει
ρυθμό στο παιχνίδι του
και προηγήθηκε με 3-1,
ενώ στο 5ο
γκέιμ έκανε
νέο μπρέικ
και προηγή-
θηκε με 4-1.
Το νερό είχε
μπει πλέον
στο αυλάκι
γιατονΙσπα-
νό, ο οποίος

λίγο αργότερα έκανε το
6-2καιτο2-0στασετ.

ΜείωσεοΣτέφανος
Στην αρχή του τρίτου

σετ οι δύο τενίστες κρα-
τούσαν πολύ εύκολα τα
σερβίς τους. Ο συμπα-
τριώτηςμαςπροηγήθηκε
με1-0,2-1και3-2,αλλά
ο Ισπανός ισοφάρισε ε-
ξίσου με την ίδια ευκο-
λίασε1-1,2-2και3-3.Η
ίδια εικόνα συνεχίστηκε
μέχριτο6-6,μετοσετνα
οδηγείται στη «ρώσικη
ρουλέτα»τουτάιμπρέικ.
Εκεί οΡάφαπροηγήθη-
κεμεμίνιμπρέικμε1-0,
αλλά ο Στέφανος έφερε
τα πάνω-κάτω και από
το 0-1 βρέθηκε στο 4-3.
Λίγο αργότερα έκανε το
6-3καιμε7-4μείωσεσε
2-1σετ.

«Λιοντάρι»οΤσιτσι-
πάς,ισοφάρισεσε2-2
Μετηνψυχολογίαστα

ύψη, οΤσιτσιπάς μπήκε
δυνατά στο τέταρτο σετ
καισταπρώταδύογκέιμ
κράτησεάνετα τοσερβίς

του.Στο5ογκέιμμάλιστα
είχε δύοbreakpoints.Ο
Ράφα Ναδάλ, ωστόσο,
με δύοπολύ δυνατά και
σωστά τοποθετημένα
σερβίς, «έσβησε» τις ευ-
καιρίες τουσυμπατριώτη
μας και στησυνέχεια με
δύο λάθηαπό τον έλλη-
να τενίστα προηγήθηκε
με3-2.

Ο 22χρονος, όμως,
δεν πτοήθηκε και ισο-
φάρισε σε 3-3.Ό,τι δεν
έκανε στο 5ο γκέιμ το
έκανε τελικά στο 9ο, με
τον Στέφανο να εκμε-
ταλλεύεται τα αβίαστα
λάθη του Ισπανού και
να κάνει το 5-4. Ο έλ-
ληνας τενίστας «έσπα-
σε» πρώτη φορά στο
παιχνίδι το σερβίς του
Ναδάλ και προηγήθη-
κε με 5-4. Στη συνέχεια
σέρβιρε σωστά, έκανε
το6-4,ισοφάρισεσε2-2
και έστειλε το παιχνίδι
σεπέμπτοσετ.

Βρήκετομπρέικ,
πήρετοματς

Στοπέμπτοκαικαθο-
ριστικό σετ οι δύο τενί-
στες πήγαιναν χέρι-χέρι
στο σκορ μέχρι το 5-5.
Όλα έδειχναν ότι το σετ
και η πρόκριση στα η-
μιτελικά θα κριθεί στο
τάι μπρέικ. Σε εκείνο το
σημείο όμως ο Στέφα-
νος πίεσε, οδήγησε τον
Ναδάλ σε λάθη και με
μπρέικ προηγήθηκε με
6-5.Στησυνέχειασηκώ-
θηκε από την καρέκλα
του και σέρβιρε για το
παιχνίδι. Μάλιστα, πριν
φθάσει στο 7-5 έσβησε
ένα μπρέικ πόιντ του
Ισπανού, πανηγυρίζο-
ντας στο τέλος την επι-
κήνίκη.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Ιανουάριος 2020

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

15-02-2021 μέχρι 

21-02-2021 θαείναι

τοεξής:Αυτόματοςτηλε-

φωνητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
15/02/2021 έως 19/02/2021

ΣτοΔημοτικό ΙατρείοτουΔήμουΒέροιας προσφέρονταιΥπηρεσίες
Πρωτοβάθμιας ΦροντίδαςΥγείαςσεανασφάλιστουςκαιάπορουςπο-
λίτεςτουΔήμουΒέροιας,απόεθελοντέςεπαγγελματίεςυγείας.Γιαπλη-
ροφορίες και ραντεβού για όλα τα ιατρεία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
νατηλεφωνούνστοτηλεφωνικόνούμερο23313-53821και53809.Για
ναεπισκέπτονται τοΔημοτικό Ιατρείοοιενδιαφερόμενοι,πρέπει
πρώτανακλείνουνραντεβού,  λόγω τωνπεριοριστικώνμέτρων
κατάτουκορωνοϊού(Covid-19).

Πέμπτη 18-02-2021

16 : 0 0 - 2 1 : 0 0
ΜΑΣΟΥΡΑΑΙΚΑ-
ΤΕΡΙΝΗ ΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ 18 23310-

23132

16 : 0 0 - 2 1 : 0 0
ΑΥ Γ Ε ΡΟΠΟΥ-
ΛΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ

26(6οΔημοτικόσχολείο)23310-29101

16:00-21:00 ΖΕΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ& ΣΙΑΟ.Ε. ΚΟ-
ΝΙΤΣΗΣ 15 ΚΑΙ ΕΜΜ. ΖΑΧΟΥ ΓΩΝΙΑ (περ ΚΤΕΛ)

23310-62163

21:00-08:00ΤΥΡΙΝΤΖΗΣΑΝΕΣΤΗΣΕΞΩΘΕΝΓΕ-
ΝΙΚΟΥΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥΒΕΡΟΙΑΣ23310-25000

Φαρμακεία

ΠΑΟΚ: Μέχρι και τρεις
εβδομάδες εκτός ο Κρέσπο

Ο τραυματισμός του Άνχελ Κρέσπο θα τον κρα-
τήσει μέχρι και τρεις εβδομάδες εκτός των 
αγωνιστικών υποχρεώσεων του ΠΑΟΚ στο 

φινάλε της κανονικής περιόδου. Ενεργοποιείται ο 
Γιάννης Μιχαηλίδης. Η επιστροφή των παικτών του 
ΠΑΟΚ στις προπονήσεις συνοδεύτηκε από τα άσχη-
μα νέα του τραυματισμού του Άνχελ Κρέσπο.

ΟΙσπανόςπουέγινεαναγκαστικάαλλαγήστοναγώναμετονΠΑΣ
Γιάννιναπέρασε απόμαγνητικήπου έδειξεπως έχει υποστεί θλάση
στοναριστερότετρακέφαλο.Κάτιπουσημαίνειότιοκεντρικόςαμυντι-
κός τουΔικεφάλουθαμείνει εκτόςαγωνιστικώνυποχρεώσεωνγια τις
επόμενες2ίσωςκαιτρειςεβδομάδες.

ΟΚρέσποχάνεισίγουρα ταπαιχνίδιαμεΛαμίακαιΑστέραΤρίπο-
λης, τον δεύτεροπροημιτελικό του κυπέλλουμε την ομάδααπό την
ΦθιώτιδακαιθαπροσπαθήσειναπρολάβειτοτοπικόντέρμπιμετονΆ-
ρηστηνΤούμπατηνπροτελευταίααγωνιστικήτηςκανονικήςπεριόδου.

ΗΕΥΚΑΙΡΙΑΤΟΥΜΙΧΑΗΛΙΔΗ
Με τον Ισπανό εκτός και τονΜιχάι μακροχρόνια τραυματία οΠά-

μπλοΓκαρσίαθα χρειαστεί να ενεργοποιήσει έστωκαιως τρίτοστην
ιεραρχίαστόπερ τονΓιάννηΜιχαηλίδη.Ονεαρόςπουήταναπό τους
«αγαπημένους»τουΟυρουγουανούστηνΚ-19τουΔικεφάλουέχειαπό
καιρόχάσειτηθέσηστιςβασικέςεπιλογέςτουπροπονητήτουκαιπλέ-
ονέχειτηνευκαιρίατουναδείξειπράγματακαιναδώσειαπαντήσεις.

ΑγώναςθρίλερκαιτεράστιανίκηΤσιτσιπά
απέναντιστονμεγάλοΡάφαελΝαδάλ!



Αξιότιμε κύριε Διευθυντά,
Ο Σύλλογος Βλάχων Βέ-

ροιας με την επιμέλεια της Ε-
πιστημονικής Επιτροπής του 
εξέδωσε ένα καλαίσθητο Ημε-
ρολόγιο του 2021 με ιστορικά 
στοιχεία του κ. Τάκη Γκαλαϊ-
τση και πολλές εικόνες από 
το Αρχείο του Συλλόγου. Τους 
συγχαίρουμε, για την έκδοση 
αυτή,  που κατ’ αυτόν τον τρό-
πο συμβάλλουν στην σμίλευ-
ση της ιστορικής συνείδησης 
των μελών και φίλων τους. 

Ωστόσο, θα θέλαμε να επι-
σημάνουμε την ιστορική ανα-
κρίβεια σχετικά με την δήθεν 
καταγωγή του Ρήγα Βελεστιν-
λή από το Περιβόλι Γρεβενών, 
που έχει αναγραφεί από τον 
συγγραφέα των κειμένων: «Α-
ναμεσά τους ο Ρήγας, με κα-
ταγωγή από το Βελεστίνο, χει-
μαδιό Βλάχων Περιβολιωτών, 
΄΄ορμώμενος εκ Περιβολίου΄΄ γράφει ο Καρολί-
δης στο ΄΄Pays Balquaniques΄΄ 1930». 

Όλα τα ιστορικά στοιχεία, όμως, δείχνουν 
πως ο Ρήγας δεν είχε ουδεμία σχέση με το Πε-
ριβόλι και τα άλλα Βλαχοχώρια της Πίνδου. Αυτά 
θα έπρεπε να γνώριζε ο συγγραφέας και η Επι-
στημονική Επιτροπή του Συλλόγου, που και στο 
παρελθόν τους είχαν επισημανθεί και υπάρχουν 
στη σχετική περί Ρήγα βιβλιογραφία αν κανείς τα 
αναζητήσει. Συγκεκριμένα τονίζεται:

1). Ο συγγραφέας του παραπάνω κειμένου 
για να δώσει στον αναγνώστη μια επίφαση βι-
βλιογραφικής επιβεβαίωσης παραπέμπει στον 
καθηγητή Καρολίδη, ο οποίος σε έργο του 1930 
κάνει απλά μια αναφορά χωρίς στοιχεία, και ο 
οποίος ουδεμία μονογραφία για τον Ρήγα έχει 
γράψει, όπως τεκμαίρεται από την όλη σχετική 
Βιβλιογραφία που διαθέτουμε. Θα έπρεπε ο 
συγγραφέας κ. Γκαλαϊτσης αντ’ αυτού να μελε-
τούσε νεότερους ιστορικούς, που έχουν γράψει 
πολλές σχετικές μελέτες, όπως τον Βλάχο ιστο-
ρικό του Ρήγα, Λέανδρο Βρανούση, ο οποίος το 
1992 σημείωνε χαρακτηριστικά, «δεν ήταν δυ-
νατόν να θεωρείται και να αυτοαποκαλείται ΄΄Βε-
λεστινλής΄΄ παρά μόνον ένας από τους παλιούς 
και μόνιμους κατοίκους του Βελεστίνου, γέννημα 
κα θρέμμα του χωριού, κα όχι κάποιος από 
τους εποχικούς περιοίκους», (βλ. Λ. Βρανούση, 
«Ρήγας Βελεστινλής-Φεραίος», Πάπυρος-Λα-
ρούς-Μπριτάνικα, τόμ. 52, 1992, σελ. 45-48, 
και στην έκδοση της Επιστημονικής Εταιρείας 
Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, Αθήνα 1998, 
σελ. 15-16).

Επί πλέον, ο αντικειμενικός ερευνητής και 
ιστορικός Λ. Βρανούσης προσθέτει πως ο Ρήγας 
δεν αναγράφει στην Χάρτα του τα Βλαχοχώρια 
της Πίνδου, «αν ο Ρήγας είχε έστω και κάποια 
μακρινή καταγωγή…όταν συνέτασσε τον μεγάλο 
Χάρτη του και τον παραγέμισε με άπειρες λεπτο-
μέρειες, θα θυμόταν και θα σημείωνε δυό-τρία 
τουλάχιστον από τα ορεινά χωρά των ημινομα-
δικών εκείνων πληθυσμών. Δεν σημείωσε όμως 
κανένα. Τα χωριά της Πίνδου Περιβόλι, Σαμαρί-
να, Αβδέλλα κ.λπ. δεν αναγράφονται στον Χάρ-
τη. Ο Ρήγας δεν ήξερε ούτε την ύπαρξη τους».

2). Θέλουμε να επισημάνουμε πως σε όλα τα 
έργα του ο Ρήγας αναγράφει το όνομα και την 
καταγωγή του, όπως για παράδειγμα «Φυσικής 
απάνθισμα…παρά Ρήγα Βελεστινλή Θετταλού». 
Δηλώνει τον τόπο της καταγωγής του και την 
ευρύτερη περιοχή, την Θεσσαλία και όχι την 
Μακεδονία, όπως άλλοι λόγιοι, που κατάγονταν 
από την Μακεδονία, «Θωμάς Μανδακάσης Κα-
στοριανός Μακεδών, Δημήτριος Καρακάσσης 
Σιατιστεύς Μακεδών».  

3). Επί πλέον, ο Ρήγας στα έργα του ανα-
γράφει πολλά στοιχεία για  το Βελεστίνο και την 
ευρύτερη περιοχή του, τη Μαγνησία και τη Θεσ-
σαλία, ενώ τίποτε δεν γράφει για τα Βλαχοχώρια,  
κάτι που θα έκανε αν τα γνώριζε,  (βλ. Δημ. Κα-
ραμπερόπουλου, «Το Βελεστίνο και η Θεσσαλία 
στο έργο του Ρήγα Βελεστινλή», Υπέρεια, τόμ. 3, 
Πρακτικά Γ΄ Διεθνούς Συνεδρίου «Φεραί-Βελε-
στίνο-Ρήγας», Αθήνα 2002, σελ. 713-738). 

4).  Προσθέτουμε ακόμη πως οι Βλάχοι ποι-
μένες άρχισαν μόνιμα να εγκαθίστανται στο Βε-
λεστίνο μετά την απελευθέρωση του 1881, όπως 
χαρακτηριστικά σημειώνει ο Σπυρίδων Λάμπρος 
κατά την επίσκεψή του στο Βελεστίνο το 1894, 
και πως τότε άρχισε να δημιουργείται η συνοικία 
«Βλάχικα» στην περιοχή του Αγίου Χαραλά-
μπους, που είναι  ύπερθεν του Κεφαλόβρυσου, 
(Σπ. Λάμπρος, «Η πατρίς του Ρήγα», Νέος Ελ-
ληνομνήμων, τόμ. 15, 1921, σελ. 63).  

5). Επισημαίνεται επί πλέον ότι οι Βλάχοι 
ποιμένες της εποχής του Ρήγα νοίκιαζαν κα-
τά τον Χειμώνα τα σπίτια των 
Τούρκων του Βελεστίνου, οι 
οποίοι διέμεναν στα έφορα μέ-
ρη, στο ανατολικό μέρος, και 
όχι στο Βαρούσι, την ελληνική 
συνοικία με τους μόνιμους κα-
τοίκους, που εκτείνονταν στο 
δυτικό τμήμα του Βελεστίνου 
μέχρι τις υπώρειες της Μα-
λούκας. Συγκεκριμένα, ο Ληκ, 
ο οποίος επισκέφθηκε το Βε-
λεστίνο στις 27 Δεκεμβρίου 
1809, σημειώνει χαρακτηρι-
στικά, «Στην πόλη-το Βελεστί-
νο-υπάρχουν γύρω στις 250 
τουρκικές οικογένειες, αλλά 
τα τουρκικά σπίτια είναι πο-
λύ περισσότερα. Τα υπόλοιπα, 
καθώς είναι διαθέσιμα με ενοί-
κιο, κατέχονται από Έλληνες 
των Αγράφων, ή από Βλάχους 
του όρους Πίνδος». Δεν ήταν 
μόνιμοι κάτοικοι του Βελεστί-
νου τότε οι Βλάχοι ποιμένες 
και διέμεναν στα σπίτια των 
Τούρκων, που νοίκιαζαν. Μετά 
την απελευθέρωση του 1881 
άρχισαν να εγκαθίστανται μό-
νιμα, όπως αναφέρθηκε παρα-
πάνω. (W.M. Leake, Tranels 
in Northern Greece, τόμ. 4, 
Άμστερνταμ, 1967, σελ. 435-
44. Ελληνική απόδοση από το 
βιβλίο της Νίτσας Κολιού, Τα 
Βελεστινιώτικα. Χρονικά του 

Δήμου Φερών, Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης 
Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, Αθήνα 2001, σελ. 15).

5). Προσθέτουμε πως για την βλάχικη κατα-
γωγή του Ρήγα προβάλλεται σαν επιχείρημα και 
το εξής αμίμητο, για τον ετεροχρονισμό του, πως 
αφού το «Σπίτι του Ρήγα» είναι στον Βλαχομα-
χαλά, άρα ο Ρήγας ήταν Βλάχος. Παραβλέπουν 
πως ο Βλαχομαχαλάς άρχισε να δημιουργείται 
μετά το 1881 και το σημαντικότερο το «Σπίτι του 
Ρήγα» είναι εκτός του οικιστικού χώρου του Βε-
λεστίνου, είναι στα χωράφια, όπως φαίνεται και 
στην σχετική φωτογραφία, που επισυνάπτεται. 
Βρίσκονταν στην τότε χριστιανική συνοικία. Αντι-
λαμβάνεται κανείς την συλλογιστική, το πρωθύ-
στερο του πράγματος. 

Μετά τα παραπάνω, κύριε Διευθυντά, ο συγ-
γραφέας κ. Γκαλαϊτσης και η Επιστημονική Επι-
τροπή του Συλλόγου Βλάχων  Βέροιας τιμώντας 
τις αντίστοιχες ιδιότητές τους, θα πρέπει να δι-
ορθώσουν τις ανιστόρητες χωρίς τεκμήρια ανα-
φορές τους για την δήθεν βλάχικη καταγωγή του 

Ρήγα, ο οποίος περίτρανα διατυπώνει στα βιβλία 
του την καταγωγή του  «Ρήγας Βελεστινλής Θετ-
ταλός» και ανέγραψε τόσα για την γενέτειρά του 
και την Θεσσαλία, ενώ αγνοεί τα σημαντικά τότε 
Βλαχοχώρια, Περιβόλι, Σαμαρίνα, Αβδέλλα. 

Όσοι αναγνώστες σας θα θέλουν, μπορούν 
να μελετήσουν και την σχετική μελέτη μας «Ό-
νομα και καταγωγή του Ρήγα Βελεστινλή», που 
είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας http://
karaberopoulos.gr/karaberopoulos/pdf/onoma_
rigas.pdf έκδοση της Επιστημονικής Εταιρείας 
Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα.

Με εκτίμηση
Δρ. Δημήτριος Καραμπερόπουλος

Πρόεδρος Επιστημονικής Εταιρείας 
Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα

Μιλτιάδου 3, 14562 
Κηφισιά-Αθήνα

Τηλ. 2108011066, 6944304968
e-mail:karamber@otenet.gr, www.

rhigassociety.gr  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ 
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Κατόπιν παραγγελίας της Δικηγόρου Αθηνών κ. Μπέτση 
Στυλιανής της δικηγορικής εταιρείας «ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σαν πληρεξούσια 
της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛ-
ΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδί-
ου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 094014249, 
της Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, ως διαχειρίστριας απαιτήσεων και 
ως εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου 
και αντικλήτου της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επω-
νυμία «GALAXY II FUNDING DESIGNATED ΑCTIVITΥ 
COMPANY», που εδρεύει στο Δουβλίνο, Ιρλανδία, οδός 
Haddington, αρ. 1-2, Victoria Buildings, Δουβλίνο 4, αριθ-
μός μητρώου 657099, επιδόθηκε στην κ. Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών Βέροιας Όλγα Γ. Ζαφειρίδου για τον πρώ-
ην κάτοικο Σκύδρας, επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως 77 
και ήδη αγνώστου διαμονής, Πολυχρονιάδη Λάζαρο, 
του Κω/νου πιστό αντίγραφο της από 13/1/2021 ΑΓΩ-
ΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) με αριθμό κατ. 2/ΤΜ/19-1-2021, 
απευθυνομένης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Βέροιας και ορίζεται ως τελική ημερομηνία κατάθεσης προ-
τάσεων και αποδεικτικών μέσων η 31-5-2021. Επισημαίνε-
ται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Σε 
περίπτωση αργίας ή Σαββατοκύριακου η προθεσμία παρα-
τείνεται την επομένη εργάσιμη ημέρα, για να λάβει γνώση 
και για τις νόμιμες συνέπειες. Για την επίδοση συντάχθηκε η 
υπ’ αριθμ. 2410 Δ’/16-2-2021 έκθεση επίδοσης του Δικαστι-
κού Επιμελητή της Περιφερείας του Εφετείου Θεσσαλονίκης 
(με έδρα το Πρωτοδικείο Βέροιας) Χαράλαμπου Τσορμπα-
τζίδη, κατοίκου Βεροίας, οδός Κεντρικής 61

Βέροια 17-2-2021  
Ο Δικαστικος Επιμελητης

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δ.ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 61 ΒΕΡΟΙΑ

ΤΗΛ. 23310 21442 
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ΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδί-
ου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 094014249, 
της Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, ως διαχειρίστριας απαιτήσεων και 
ως εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου 
και αντικλήτου της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επω-
νυμία «GALAXY II FUNDING DESIGNATED ΑCTIVITΥ 
COMPANY», που εδρεύει στο Δουβλίνο, Ιρλανδία, οδός 
Haddington, αρ. 1-2, Victoria Buildings, Δουβλίνο 4, αριθ-
μός μητρώου 657099, επιδόθηκε στην κ. Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών Βέροιας Όλγα Γ. Ζαφειρίδου για τον πρώ-
ην κάτοικο Σκύδρας, επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως 77 
και ήδη αγνώστου διαμονής, Πολυχρονιάδη Κωνστα-
ντίνο του Λαζάρου, πιστό αντίγραφο της από 13/1/2021 
ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) με αριθμό κατ. 2/ΤΜ/19-1-
2021, απευθυνομένης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδι-
κείου Βέροιας και ορίζεται ως τελική ημερομηνία κατάθεσης 
προτάσεων και αποδεικτικών μέσων η 31-5-2021. Επιση-
μαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπό-
ψη. Σε περίπτωση αργίας ή Σαββατοκύριακου η προθεσμία 
παρατείνεται την επομένη εργάσιμη ημέρα, για να λάβει 
γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Για την επίδοση συ-
ντάχθηκε η υπ’ αριθμ. 2411 Δ’/16-2-2021 έκθεση επίδοσης 
του Δικαστικού Επιμελητή της Περιφερείας του Εφετείου 
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Επιστολή στο «Λαό»

Για την ανιστόρητη καταγωγή
του Ρήγα Βελεστινλή από το Περιβόλι

Η περιοχή των Γρεβενών της Χάρτας του Ρήγα Βελεστινλή, Βιέννη 1797, 
όπου απουσιάζουν τα Βλαχοχώρια, Περιβόλι, Σαμαρίνα, Αβδέλλα. 

Αν ο Ρήγας τα γνώριζε θα τα ανέγραφε, όπως τόσα έχει γράψει για την
Μαγνησία και την Θεσσαλία, που τα γνώριζε.

Η περιοχή «Σπίτι του Ρήγα» βρίσκεται έξω από τον οικιστικό ιστό
του σημερινού Βελεστίνου.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
διόροφη στοΠανόρα-
μαμε 3 υπνοδωμάτια,
σαλοκουζινα, μπάνιο,
βεράντα. Κάτω διαμέ-
ρισμαπιο μικρόσαλο-
κουζίναμετζάκι,δωμά-
τιο.Μεπρόσβασηστην
αυλή. Αυτόνομη θέρ-
μανσησεήσυχηπεριο-
χή.Τιμή135.000ευρώ.
Τηλ.:6973735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμα
κοντά στοΜουσείο, 90

τ.μ.,34.000ευρώ.Τηλ.:
6934888738Μεσιτιοκό
ΑκίνηταΗμαθίας.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑι χωράφι
10 στρέμματα με ρο-
δάκ ινα συμπήρυνα
ANDROSS στην πε-
ρ ιοχή ΠΑΛΙΟΛΑΚΑ
κοντά στο γήπεδοΔΙ-
ΑΒΑΤΟΥ. Η περιοχή
είναι κατάλληλη για
καλλιέργεια ακτνιδί-
ων.Τηλ. επικοινωνίας:
6982384407.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οπωρο-
πωλείοεπίτηςοδούΜη-
τροπόλεωςστηΒέροια.
Πληροφορίες τηλ.6976
063527

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΧΩΡΑΦΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

στο κέντρο της Βέ-
ροιας: 1) υπόγεια α-
ποθήκη 110 τ.μ., τιμη
150 ευρώ, 2) πατάρι

περίπου 100 τ.μ., τιμή
100 ευρώ.Πληρ. τηλ.:
6970019994.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-
αμέρισμα κέντρου με
ατομική θέρμανση 3
δωμάτια σαλόνι κου-
ζίνα μπάνιο σε άρι-
στη κατάσταση, 280
ευρώ. Τηλ. :  23310
68080.

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 11500&1
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
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
Ι δ ιωτ ι κό  ΚΤΕΟ  Β έρο ι α ς  (Μακροχώρ ι )

2331043.333
Β’Σ.Σ.τηλ.κέντρο 2331032.611
ΣτρατολογικόΓραφείο 2310894.463,
 2310894.562
ΟΑΕΔ 2331026.888
Οργ.ΕργατικήςΚατοικίας 2331073.353
Εθν.Οργαν.Πρόνοιας 2331096.342
ΤΟΕΒ 2331024.669
"Πρωτοβουλίαγιατοπαιδί" 2331072.303
(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
Διαβατήρια: 2331076650
Ταυτότητες: 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 Τηλέφωνα

ΤοΑστικόΚΤΕΛΒεροίας ενημερώνει το επιβατικόκοινόπωςστοπλαίσιο του
νέου lockdownτροποποιούνταιταδρομολόγιαόλωντωνσυγκοινωνιακώνγραμ-
μών.Ταδρομολόγιατωνλεωφορείωναπότην17Νοεμβρίου2020διαμορφώνο-
νταιωςεξής:

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικό-
πεδο 1.350 τ.μ. με
συντελεστή 1,2, ε-
πί της οδούΑμπε-
λοκήπων .  Τηλ . :
2331100888 καΑ-
λεξάνδρα.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝAΝΕΩΣΗ06-02-21Κωδ:24236ΡΑ-

ΧΗ,Διαμέρισμαπολύάνετο,σανΜονοκατοι-
κία,127τ.μ.καθ.μεαυλή,κατασκευή1985,
με3υ/δ,κουζίναξεχωριστήκαιμπάνιο,υπε-
ρυψωμένοςΗμιώροφος,μεευχάριστηθέα,
καλοδιατηρημένοκαιμεκαινούργιασυνθετικά
κουφώματαμεδιπλάτζάμια,θατοποθετηθεί
ατομικήθέρμανσηπετρελαίου,μεδύοντου-
λάπες,ναισεκατοικίδιακαισετιμήπράγματι
χαμηλή ,μόνο250€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣΚωδ:
23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙνεόδμη-
τηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλωμένηκαιμε
ηλεκτρικέςσυσκευές ,συνολικήςεπιφάνειας
200τ.μ.σεδύοεπίπεδα.Αποτελείταιαπό2
υ/δ,Σαλόνι,Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναι
κατασκευασμένητο1998καιδιαθέτειθέρ-
μανσηατομική-Πετρέλαιο.Έχειαπεριόριστη
θέα,τακουφώματατηςσυνθετικά,μεδιπλά
τζάμια,διαθέτειτζάκι,αποθήκηκαιμεγάλη
αυλή.Τιμή:320€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπε-
δασεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.,
μεανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40
τ.μ.,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σα-
λόνια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,
καιδύομπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατό-
τητατοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχει
καμινάδα),επιπλωμένη,μεαποθήκηκαιμε
δύοντουλάπες , έχειηλεκτρικέςσυσκευές
αλλάκαιηλιακόθερμοσίφωνα,προσφέρεται
σετιμήπραγματικήςευκαιρίας ,350€.Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.


ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Κωδ:24291-ΣτονΚοπανόΝάουσας,
ενοικιάζεταιαποθήκησυνολικήςεπιφάνειας
650τ.μ.σεισόγειοχώρομεαυλήμπροστά.
ΑποτελείταιαπόένανενιαίοΧώρο,καιWC..
Μίσθωμα650€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23850-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκα-

τάαποκλειστικότηταέναπολύμικρόγραφείο
συνολικήςεπιφάνειας8τ.μ.1οςΥπερυψω-
μένοςκατάλληλοκαιγιαέδραεπιχείρησης.
Μηνιαίομίσθωμα80€.

Κωδ:23753ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότηταΓραφείοσυνολικήςεπιφά-
νειας35 τ.μ.1οςόροφοςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό1ενιαίοχώροκαιWCκαι
διαθέτειθέρμανσημεΚλιματιστικό,μεΑνελ-
κυστήραΤιμή:120€.

ΚΩΔ:23843ΚΕΝΤΡ0ΒΕΡΟΙΑΣ,Γρα-

φείο38τ.μ.,ανακαινισμένοεκβάθρωνκαι
βαμμένο ,κατασκευή1974,2χώροι,1ος
όροφος,ατομικήθέρμανσημεθερμοπο-
μπούς,μεανελκυστήρακαινούργιοκαιθω-
ρακισμένηπόρτα,έχεικαινούργιασυνθετικά
κουφώματαμεδιπλάτζάμια,πολύφωτεινό
καιμεδικότουWC,ενοίκιο200€,Πληρο-
φορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ

Κωδ.24647ΚΕΝΤΡΟκοντάστηΜη-
τρόποληγραφείο47 τ.μ.στον3οόροφο,
κατάλληλογιακάθεχρήση,2χώροιμεκοινό
wcενοίκιο140€.

Κωδ:24748 ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον
3οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,και
WC.Είναικατασκευασμένοτο1981καιδια-
θέτεικουφώματασυνθετικά,με έπιπλακαι
μεδιπλάτζάμια-Τιμή:250€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:23146-ΕργοχώριεπίτηςΣταδίου

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφά-
νειας65τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο
ενιαίο ,είναιφωτεινόκαιέχειμεγάληβιτρίνα
.-Τιμήπολύπολύχαμηλήμόνο110€.Απο-
κλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24008-ΚέντροκοντάστηνΕδέσ-
σηςΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητα
κατάστημασυνολικήςεπιφάνειας70τ.μ.Ισό-
γειο.Αποτελείταιαπό1Χώροενιαίο,μεA/C
-Ενοίκιο:250€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΥΠΟΔΕΙΞΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23656ΕΛΗΑ , ενοικιάζεταισπά-
νιο ισόγειο κατάστημα86 τ.μ., μεμεγάλη
βιτρίνακαισίγουρα εξαιρετικήςπροβολής
και μοναδικής εμπορικότητας , με43 τ.μ.
πατάρι ,σεπολύκαλή τιμή,Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,μίσθωμα2.000€.Διαθέ-
τουμε τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

Κωδ:22959-ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
110 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο
μεδικότουWC.Είναικατασκευασμένοτο
1970-Μίσθωματα300€.Τογραφείομας
διαθέτει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕ

ΚΛΕΙΣΤΟΠΑΡΚΙΝΓΚστηνκαρδιάτηςπό-
ληςμεράμπαεισόδου,σεπλήρηλειτουργία
,κοντάστηνΒενιζέλου   τιμήαπό75-80€ /
μήναμόνο.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:106424 -ΑΝΟΙΞΕΩΣΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταανακαινισμένηΓκαρ-
σονιέρασυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον3ο
όροφοχωρίςανελκυστήρα.ΜαζίμετοΔιαμέ-
ρισμαδίνεταικαιηΑέρινηΣτήλημεΔικαίωμα
Δόμησηςακόμη70τ.μ.επιπλέον.Αποτελείται
από1Υπνοδωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπά-
νιο.Είναικατασκευασμένητο1991καιανα-
καινίστηκετο2010.ΔιαθέτειθέρμανσηΑυτό-
νομηΠετρελαίουμεΩρομετρητές,Απεριόρι-
στηΘέα,ΚουφώματαΑλουμινίουμεΔιπλά
Τζάμια, Επιπλωμένοήκαιχωρίς έπιπλα,
Τέντες,Σκαλιάεισόδου,BBQ,μεΑνοιχτωσιά,
μεπολύμεγάληβεράντα55τ.μ.,σετιμήπρο-
φοράςμόνο:38.000€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24141-ΣτοΑγγελοχώριΝάουσας
ΠΩΛΕΙΤΑΙολόκληροκτίσμααποτελούμενο
απόέναδιαμέρισμα1ουορ.85τ.μ.2δσκλ
καιτρίακαταστήματα72και24και24 τ.μ.
περίπουισόγεια..Ευρίσκεταιεπίτουκεντρι-
κούδρόμουκαιαποτελεί μιασπάνιαευκαι-
ρίααγοράς.Τιμήόλαμαζίμόνο45.000€ .
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:104996-ΑΚΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙΤΑΙ
Διαμέρισμακαινούργιοακατοίκητοσυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον1οορ.Αποτελείται
από2υ/δ ,σαλόνι,κουζίναξεχωριστήκαι
μπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο2006και
διαθέτειθέρμανσηατομικήμεπετρέλαιο.Δι-
αθέτειαπεριόριστηθέα, ταδεκουφώματα
τουείναικαινούργιασυνθετικά.Διαθέτεικαι
κλειστόπάρκινγκμεπολύεύκοληπρόσβαση.
-Τιμή:78.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:106692ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΗΜΑΘΙΑΣ,

Πωλείται κατάαποκλειστικότηταΜονοκα-

τοικίασυνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.σεδύο
επίπεδα,κατασκευής του1999.Το Ισόγειο
αποτελείταιαπόένα1υ/δ,υπερπολυτελές
σαλόνιμαζίμετραπεζαρία,μετζάκι,κουζίνα
ανεξάρτητηκαιμπάνιο.Ο1οςόροφοςέχει
πρόσβασημεεσωτερικήσκάλακαιαποτε-
λείταιαπό4υ/δ,καθιστικόκαιέναυπερπο-
λυτελέςμπάνιο,ηθέρμανση είναιμεδύο
επιλογές,έχειατομικήπετρελαίουκαιυπάρχει
και ξυλολέβητας.Ευρίσκεταισεπεριφραγ-
μένοοικόπεδο480τ.μ.μεπολύωραίοκήπο,
διαθέτειεπίσηςμιαανοιχτήθέσηστάθμευσης
αυτοκινήτουκαιαποθήκηστηναυλήπερίπου
15τ.μ.,ζητούμενοτίμημα200.000€.Υπόδειξη
μόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο.Αποκλειστι-
κήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14674ΡΑΧΗ,σπάνιαΒίλατριών
επιπέδων352 τ.μ., κατασκευή1981,απο-
τελείταιαπόυπόγειο,ισόγειοκαι1οόροφο
,πολύκαλά διατηρημένη ,σεπολύσπά-
νιοφυσικόπεριβάλλον,ποιοτικήκατασκευή
τόσοοι εσωτερικοί τηςχώροιόσοκαι έξω
είναισεάριστηκατάστασηφροντισμένοια-
πόνοικοκύρηδες ,οιχώροιτηςμέσαπολύ
λειτουργικοί,μεπολλέςντουλάπες ,μεδύο
πάρκινγκστεγασμέναέξω,πωλείταισετιμή
πραγματικήςευκαιρίαςμόνο325.000€,Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.Υπόδειξημόνοσε
πραγματικόενδιαφέρον.ΑποκλειστικήΔΙΑ-
ΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΡΟΣΟΧΗΟΧΙΑΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ !!!
ΚΩΔ.23569ΠΑΝΟΡΑΜΑΗμιτελήςοικοδομή
αποτελούμενηαπόοικόπεδο388 τ.μ. και
αναδρομή355τ.μ.ηοποίακατανέμεταισεα)
έναδιαμ/μαισόγειο59τ.μ.β)δεύτεροδιαμ/
μα ισόγειο124τ.μ.γ) τρίτοδιαμ/μα ισόγειο
56τ.μ.καιδ)τέταρτοδιαμ/μα1οςορ.με116
τ.μ.τιμήευκαιρίαςόλαμαζίμόνο120.000€.

ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθή-

κησυνολικήςεπιφάνειας420τ.μ.Ημιυπόγειο.
Αποτελείταιαπό6Χώρους,καιWC.Είναι
κατασκευασμένητο1974-Τιμή:80.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 116755 - ΩΡΟΛΟΙ  ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Γραφείοσυνολικής επιφάνειας54 τ.μ.1ος
όροφοςΥπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό2
Χώρους, .Είναικατασκευασμένοτο1979,
βλέπεισεανοιχτωσιά,μεπολύκαλήπροβο-
λή,τακουφώματατουείναιαλουμινίουσυρό-
μενα,μεδιπλάτζάμια,μεWCαποκλειστικά
δικό τουστονόροφο,σε τιμήπροσφοράς
20.000€.ΠληροφορίεςμόνοστηΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ:106495ΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο70τ.μ.
μικτάκαι59τ.μ.καθαρά,στοΚέντροτηςΒέ-
ροιας,σεημιόροφουπερυψωμένο(σαν1ος
όροφος),αποτελείταιαπόένανμεγάλοενιαίο
χώρογραφείων, ξεχωριστό2ογραφειακό
χώροκαιμπάνιο,σεπολύκεντρικόσημείο,
μεατομικήθέρμανσηπετρελαίου, τοοποίο
χρήζειανακαίνισης.Τοακίνητομπορείναγίνει
καιμίαάνετηγκαρσονιέραμε1υ/δ,μεγάλη
σαλοκουζίνα και μπάνιο.Προσφέρεταισε
πολύκαλήτιμήμόνο23.000€.Αποκλειστική
διάθεσηκαι υπόδειξηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13833ΚΕΝΤΡΟ ,Μητροπόλεως
πωλούνταιγραφειακοίχώροι1ουορ.απο-
τελούμενοιαπό3χώρουςκαιμεδικήτους
τουαλέτα.Τοσυνολικότουςμέγεθος86τ.μ.,
κατασκευή1976,είναιανακαινισμένοικαισε
πολύκαλήκατάσταση,τιμήεξαιρετικάχαμη-
λήμόνο50.000€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
κωδ.12789ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ,Χωραφοοι-

κόπεδο5.000τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομίσημο ,
μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,αμφιθε-
ατρικό ,σεμοναδικήτοποθεσίακαισίγουρα
σεπρονομιακήθέση,κατάλληλογιαανέγερ-
σηΒίλλας,τιμή130.000€.

Κωδ.12810Πωλείται επί του δρόμου
πρώτοΠατρίδα-Νάουσααγροτεμάχιο6226
τ.μ. ,άρτιοκαιοικοδομήσιμο ,ευκαιρίατιμή
μόνο30.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13865ΡΑΧΗΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπε-

δοσυνολικήςεπιφάνειας386τ.μ.μέσαστο

χωριό,άρτιοοικοδομήσιμο,γωνιακό,σετιμή
ευκαιρίαςμόνο15.000€.

ΚΩΔ.14028ΒΕΡΓΙΝΑμέσαστοχωριό
πωλείταιοικόπεδο500τ.μ.,άδειομεμεγάλη
φάτσα , τιμήεξαιρετικάσυμφέρουσαμόνο
22.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ απότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14100.ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,Οικόπεδο
576τ.μ.,πρόκειταιγιαέναεκπληκτικόγω-
νιακόοικόπεδο, ελαφρώςεπικλινέςκαισε
εξαιρετικάσυμφέρουσατιμή,μόνο58.000€.

Κωδ:14220 -ΠΡΟΜΗΘΕΑΣσε εξαι-
ρετικάκαλόσημείο προσφέρεται οικόπεδο
συνολικής επιφάνειας744 τ.μ. κατάλληλο
γιαοικοδομήΤιμή:200.000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ14156ΑΣΩΜΑΤΑ,Οικόπεδο780
τ.μ.,με εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα ,
βλέπεισεδύοδρόμους , χωρίζεται καισε
δύοάρτιακαιοικοδομήσιμαοικόπεδα ,α-
πό100.000€τώραμόνο60.000€.Ευκαιρία
σπάνια.

κωδ14106ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,Σπάνιοοικό-
πεδο802τ.μ.,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστη
θέα,μεσ/δ0,8και70%κάλυψη,αμφιθεατρι-
κό,μεπολύμεγάληφάτσαπάνωσεδρόμο,
προσφέρεταισετιμήεκπληκτικάσυμφέρου-
σα,80.000€.

Κωδ.13897ΟικόπεδοπωλείταιστουςΓε-
ωργιανούςΒέροιας892τ.μ.άρτιοκαιοικοδο-
μήσιμοσεμοναδικήσημείοτουχωριού,τιμή
28.000€.ΥπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ14147ΒΕΡΓΙΝΑ,Οικόπεδο1.880
τ.μ.,σεπρονομιούχοθέση , πρόκειταιγια
έναγωνιακόκαιμεμεγάληφάτσαοικόπε-
δο,εκπληκτικόαπόκάθεάποψητιμή,όλο
120.000€,πωλείταικαιτομισόστις60.000€,

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ.13515ΣΠΑΝΙΟΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟ-

ΠΕΔΟκατάλληλογιαΞενοδοχείο ,Κέντρο
Αποκατάστασης ,ΚλινικήηΟίκοΕυγηρίας
καιόχιμόνοστηθέσηΚαβάκιαδίπλαστο
λόφοΜαγούλαπάνωστοδρόμογιατηΡα-
χιά 12.000τ.μ. αμφιθεατρικόμεθέαόλον
τονκάμποτηςΗμαθίαςκαιορατότηταμέχρι
τηνΘεσ/νίκη.Πρόκειταιγιαοικόπεδοφιλέτο,
προνομιούχοαπόκάθεάποψη,αναφέρεται
μόνοσεπολύσοβαρόεπενδυτή , ευκαιρία
χωρίςαμφιβολία,Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφερόμενο,τιμή450.000€.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ιδιώτη για ενοικίαση/αγοράδι-
αμέρισμα κατά προτίμηση δύο υπνοδωματίων
εντός τηςπόλης τηςΒέροιας, σε όσο το δυνα-
τόνπιο καινούρια οικοδομή η τουλάχιστονπρό-
σφατα ανακαινισμενο. Σεπερίπτωσηπου είναι
στο κέντρο είναι απαραίτητη η θέσηπαρκινγκ.
Τηλ.694245660.

Από την εταιρίαΤΕΧΝΗΜΑΕ, με έδρα το 65ο χιλ.
παλ.εθν.οδ.Θεσ/νίκης–Βέροιας,ΜακροχώριΗμαθίας,
ζητούνταιγιαμόνιμηαπασχόληση:

1.ΠολιτικόςΜηχανικόςΑ.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι
2.ΜηχανολόγοςΜηχανικόςΑ.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι
3.ΑδειούχοςΨυκτικός
4.ΑδειούχοςΥδραυλικός
5.ΑδειούχοςΗλεκτροσυγκολλητής
Θα ληφθούν υπόψιν εμπειρία, γνώσεις αγγλικής

γλώσσαςκαιχειρισμούΗ/Υ.
Αποστολήβιογραφικούστοtecnimgr@otenet.gr
Τηλέφωνα επικοινωνίας 23310 39827, 39445 (από

8:00έως16:30)

Απότηνεταιρία
ΟΙΚΟΒΙΟΑ.Ε.,με
έδρα το 65ο χιλ.
παλ.εθν.οδ.Θεσ/νί-
κης–Βέροιας,Μα-
κροχώρι Ημαθίας,
ζητούνταιγιαμόνιμη
απασχόληση:

1)ΓεωπόνοςαπόφοιτοςΑ.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.
Επιθυμητάπροσόντα:Εμπειρίασεκαλλιέργειαοπωρο-

κηπευτικών,  γνώσεις αγγλικής γλώσσας, χειρισμούΗ/Υ
καιάδειαοδήγησης.

2)ΒοηθόςΛογιστηρίου-ΓραμματειακήΥποστήριξη
Επιθυμητά προσόντα: Γνώσεις λογιστικής, αγγλικής

γλώσσας,χειρισμούΗ/Υκαιάδειαοδήγησης.
Αποστολήβιογραφικούστοoikobio@otenet.gr
Τηλέφωνα επικοινωνίας 23310 38356 (από 8:00 έως

16:30)



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ,Μητροπό-

λεως 35, χώρος 90 τ.μ.περί-
που,με3χώρουςκαικουζινα,
W.C., για επαγγελματική χρή-
ση ή για διαμέρισμα, 3ος όρ.
Τηλ.: 6932 471705 & 23310
21100.

ΠΡ.ΗΛΙΑΣ15, ενοικιάζεται
γραφείο 20 τ.μ., επιπλωμένο.
Τηλ.:2331024072.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός-ηλε-
κτρονικός, με γνώσεις υπολο-
γιστώνκαιαγγλικήςγλώσσας,
γιαπλήρηαπασχόληση.Αντι-
κείμενο: ιατρικά μηχανήματα.
Έδρα εταιρείαςΑγκαθίαΗμα-
θίας.Τηλέφωνο επικοινωνίας
:6985996674.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ανειδίκευτος ερ-
γάτης από εταιρία κρεάτων
για μόνιμη εργασία. Πληρ.
2332042608–2332041875.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) χειριστής
αντλίας μπετόν, 2) χειρι-
στήςWagondrill, 3) χειριστής
Dumper για μόνιμη εργα-
σία στη Βέροια. Τηλ.: 23310
21904κ.Κώστας.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ ΙΚΕ - GREEN
MARKETS, αναζητά βοηθό
λογιστή για πλήρη ή μερική
απασχόληση,πτυχιούχο σχο-
λής λογιστικής με εμπειρία
σε γ’ κατηγορίας βιβλία, για
τηνοργάνωσητουλογιστήρι-
ουτηςστηΒέροια.Αποστολή
βιογραφικών στο career@
greenmarkets.gr.

ZHTEITAI βοηθός λογιστή
για εργασίασε λογιστικό γρα-
φείο.Απαραίτητη, τριετής του-
λάχιστονπροϋπηρεσία.Τηλέ-
φωνο:2331021106.Αποστολή
βιογραφικών στο ygronat@
hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομοως  βοη-
θός λογιστή για εμπορική επι-
χείρησημε τριετή τουλάχιστον
προϋπηρεσίασεανάλογηθέση
καθώςκαιάριστηγνώσηαγγλι-
κώνσε επίπεδο επικοινωνίας
καιπροαιρετικά   επικοινωνία

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ25τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ30τ.μ.μεντουλάπα,140€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,200€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ35τ.μ.επιπλωμένο,190€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,λουξ,250€
ΚΕΝΤΡΟ45τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,250€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ50τ.μ.ανακαινισμένο,θέα,180€
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.16ετών,πολύκαλό,320€
ΚΤΕΛ90τ.μ.καλό,μπορείναμπεισόμπα,200€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ100τ.μ.ανακαινισμένο,καλό,330€
ΕΛΗΑ95τ.μ.12ετών,τζάκι,θέα,360€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ100τ.μ.12ετών,θέα,λουξ,450€
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ.επιπλωμένο,300€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ35τ.μ.15ετών,33.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 50 τ.μ. ανακαινισμένη & μισθωμένη,
28.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ70τ.μ.ευκαιρία,επενδυτικό,21.000€
ΡΟΛΟΙ70τ.μ.επενδυτικό,33.000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ70τ.μ.γωνιακό,καλό,47.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ75τ.μ.15ετίας,εξαιρετικό,λουξ,65.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μκαλό,με2αποθήκες,72.000€
ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ90τ.μ.καλό,ευκαιρία,48.000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ95τ.μ.νεόδμητο,λουξ,85.000€
ΡΟΛΟΙ100τ.μ.καλό,50.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100 τ.μ. ρετιρέ, ευκαιρία, με θέα,
28.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ105τ.μ.νεόδμητο,εξαιρετικό,105.000€
ΕΛΗΑ120τ.μ.20ετίας,εξαιρετικό,138.000€
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ.επενδυτικό,ανακαινισμένο,66.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ120τ.μ.τζάκι,parking,127.000€
ΚΕΝΤΡΟ130τ.μ.τζάκι,parking,ανακαινισμένο,147.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.10ετίαςυπερλούξ110.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 50 τ.μ. σε οικόπεδο 460 μέτρων,
16.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ70τ.μ.σεοικόπεδο324μέτρων,48.000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ100τ.μ.σεοικόπεδο800μέτρων,35.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ110 τ.μ.σεοικόπεδο240μέτρων, γωνιακό,
62.000€

ΚΟΥΛΟΥΡΑ135τ.μ.σεοικόπεδο550μέτρων,22.000€
ΝΑΟΥΣΑ150 τ.μ.σεοικόπεδο280μέτρων, εξαιρετική,
120.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ220 τ.μ.σεοικόπεδο400μέτρων, λουξ,
220.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ20τ.μ.καλό,190€
ΠΙΝΔΟΥ35τ.μ.καλό,220€
ΚΤΕΛ35τ.μ.έτοιμογιακαφέ–αρτοποιείο,260€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ40τ.μ.καλό,380€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,450€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ45τ.μ.καλό,200€
ΠΙΕΡΙΩΝ60τ.μ.,καλό,300€
ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.14ετίας,καλό,480€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝκτίριο140τ.μ.570€
ΒΕΡΟΙΑ2.200τ.μ.εξαιρετικόκτίριο,5.500€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΕΛΗΑ270μέτρα,ευκαιρία,29.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ475μέτρα,περιφραγμένο,16.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 520 μέτρα, επάνωστηνΑριστοτέλους,
44.000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ750μέτρα,δίπλασεπάρκο,κτίζει600τ.μ.,
55.000€
ΡΑΧΙΑ750μέτρα,στοχωριό,28.000€
ΝΑΟΥΣΑ7.000μέτρα,στονΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟ,50.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ15τ.μ.επενδυτικό,16.000€
ΤΟΥΜΠΑ60τ.μ.ευκαιρία,επενδυτικό,25.000€
ΤΣΙΜΙΣΚΗ80τ.μ.ανακαινισμένο,θέα,135.000€
ΠΑΡΑΛΙΑ110τ.μ.ευκαιρία,θέαθάλασσα,240.000€

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οικοδο-
μήκαικατάστημαμευπόγειοσεοι-
κόπεδο280τ.μ.περιοχήΠαπάγου
σταμπετά100τ.μ.οκάθεόροφος

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιά κατοικία
στηνπαλιάπόλη (πίσωαπόΜη-
τρόπολη280τ.μ.οικόπεδοοικοδο-
μήσιμοσετιμήευκαιρίας

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμερί-
σματαΠιερίων καινούργια 90 τ.μ.
και 115 τ.μ. με 2Δ, Σ,ΝΑ και θέ-
σηστάθμευσηςκαιμε3ΔΣ/ΝΑμε
κλειστό γκαράζ (ημιτελές) 85.000
ευρώκαι110.000ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙεπιπλωμέ-
ναδιαμερίσματακέντρομε2καιΣ,
Κ80τ.μ.και110τ.μ.280ευρώκαι
400ευρώκαι200ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙγκαρσονιέρα
κέντρο35τ.μ.,40τ.μ.από120ευ-
ρώ,160ευρώ,180ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα
κέντρο, 1Δ, Σ, Κ,WC και με 2Δ,
Σ, Κ,WCαπό 180 ευρώ και 220
ευρώ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντροΜητρο-
πόλεωςδύοδιαμερίσματα90,100
τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 60.000
ευρώκαι70.000ευρώ
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ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστονΤρίλοφο,περιοχήαμυγδαλιά
625τ.μ.Περισσότερεςπληροφορίεςστο:6981088721.

Η ΤΟΥΟΤΑ ΓΕΩΡ-
ΓΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ζητάΜηχανικό αυτοκι-
νήτων γιαπλήρη απα-
σχόληση. Τηλ.: 23310
62780&6978770066.

ΑΠΟΤΗΝΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑΜΑΤΣΑΛΑΣΧΡΗ-
ΣΤΟΣ ζητείται απόφοιτοςΛυκείου με καλή γνώση της αγ-
γλικής γλώσσας και Υ/Η. Επιπλέον προσόντα όπως γνώση
δεύτερης γλώσσας και πτυχίο ΤΕΙ ηλεκτρολόγου, μηχανο-
λόγου, ηλεκτρονικού, θα ληφθούν υπόψιν. Τηλ:6936805053
-2331093440email:info@matsalas.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙαπόεταιρίαταπητοκαθαρισμών:εργατοτεχνί-
της,1άτομογιαγραμματειακήυποστήριξη(γνώσηΑγγλι-
κής γλώσσας και υπολογιστή) και οδηγόμε ερασιτεχνικό
και επαγγελματικό δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας. Πληρ. τηλ.:
6974814606&6974312313.

H ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΧΥΜΩΝΚΑΙΚΟΜΠΟ-
ΣΤΑΣ ΑΣΠΙΣ Α.Ε.–
ΚΩΝ/ΝΟΣΔΕΔΕΣ,

ΕΠΙΘΥΜΕΙ  ΝΑ -
ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ  ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΛΟΓΟ.ΑΠΑΡΑΙ-
ΤΗΤΑΠΡΟΣΟΝΤΑ:

*ΠΤΥΧΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
*ΓΝΩΣΗΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣΧΕΔΙΟΥ
*ΒΑΣΙΚΕΣΓΝΩΣΕΙΣΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ
*ΒΑΣΙΚΕΣΓΝΩΣΕΙΣΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ-

ΚΟΥΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑΠΡΟΣΟΝΤΑ:
*ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΕΜΠΕΙΡΙΑΣΕΑΝΑΛΟΓΕΣΘΕΣΕΙΣ
*ΓΝΩΣΗΑΓΓΛΙΚΗΣΓΛΩΣΣΑΣ
*ΒΑΣΙΚΕΣΓΝΩΣΕΙΣΧΕΙΡΙΣΜΟΥΗ/Υ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑΓΙΝΟΝΤΑΙΔΕΚΤΑΣΤΟΕ-maila.barakou@aspis.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:2332303100

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυτοκινήτων – εργατοτεχνίτης
αυτοκινήτωνμε τουλάχιστον 5ετή εμπειρία γιασυνεργείο
αυτοκινήτωνστηΒέροια.Πληρ.Τηλ.6977354180.

ΑγγελίαγιαΛογιστή
 Η εταιρίαΣ.Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ& ΣΥΝΕΡ-

ΓΑΤΕΣΑ.Ε. ΣύμβουλοιΛογιστικών και
ΧρηματοοικονομικώνΥπηρεσιών, με
έδρατοκέντροτηςΘεσσαλονίκηςκαιυπο-
κατάστημαστηνΒέροια, επιθυμεί ναπρο-
σλάβει ένανΛΟΓΙΣΤΗστο υποκατάστημα
της ΒΕΡΟΙΑΣ, με εμπειρία σεΛογιστική
ΔημοσίουΤομέα.

ΑπαραίτηταΠροσόντα:
•Εμπειρία σε κατάρτιση προϋπολογι-

σμού(ΟΤΑ,ΝοσοκομείωνκαιΝ.Π.Δ.Δ.)
•ΠτυχίοΑΕΙ-ΤΕΙΟικονομικήςκατεύθυνσης
•ΠολύκαλήγνώσηΑγγλικήςγλώσσας
•ΓνώσηΗ/ΥκαιMSOffice
•Εμπειρίασεθέματαεσωτερικούελέγχου
Παροχές:
•Μισθόςανάλογαμεταπροσόντα
•Προοπτικέςεξέλιξης
•Άριστοκαισύγχρονοεργασιακόπεριβάλλον
•Συνεχήςεκπαίδευσηκαιπροοπτικέςεξέλιξης
Οι ενδιαφερόμενοιπουπιστεύουν ότι μπορούν να ανταποκρι-

θούν δυναμικάστις απαιτήσεις της θέσηςπαρακαλούνται ναστεί-
λουντοβιογραφικότουςστοveria@sroussos.gr

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:κρεβατο-
κάμαραμεκομοδίνα,συρ-
ταριέρα,καθρέφτης,φωτι-
στικάκαιστρώμα.Παιδικό
κρεβάτιμεστρώμα,κομο-
δίνο, ντουλάπα, αχρησι-
μοποίητακαιταδύο.Τηλ.:
6939575993.



σεμιατουλάχιστονγλώσσαα-
κόμακατάπροτίμησηιταλικών
ήγερμανικώνκαθώςκαιπολύ
καλέςγνώσειςMicrosoftOffice
(Excel ,Word ,Outlook).ΑΠΟ-
ΣΤΟΛΉΒΙΟΓΡΑΦΙΚΏΝ ΣΤΟ
email: olympialandike@gmail.
com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυτο-
κινήτων από επιχείρηση στη
Βέροια γιαπλήρηαπασχόλη-
ση. Ικανοποιητικήαμοιβή.ΖΗ-
ΤΕΙΤΑΙ οδηγός ταξί γιαπλή-
ρη απασχόληση. Τηλέφωνα
επικοινωνίας: 2331071553&
2331062900.Ώρεςεπικοινωνί-
ας:9.00με18.00.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με έ-

δρα τη Βέροια, αναζητά χει-
ριστήμηχανημάτωνέργουμε
ικανότητα οδήγησης επαγ-
γελματικού φορτηγού για να
εργαστεί σε έργο ύδρευσης
στη Θεσσαλονίκη. Τηλ. ε-
πικοινωνίας: 23310 23400,
Κιν.:6977443518.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός σε επι-
χείρησηεισαγωγής&εμπορί-
αςκαταναλωτικώνπροϊόντων
με έδρα το Νομό Ημαθίας.
Απαραίτητα προσόντα: κά-
τοχος διπλώματος οδήγησης
Γ΄ κατηγορίας,ΠΕΙ, ηλικία έ-
ως 38 ετών (εκπληρωμένες
στρατιωτικές υποχρεώσεις),
προϋπηρεσία σε αντίστοι-

χη θέση θεωρείται επιπλέ-
ον προσόν. Ικανοποιητικός
μισθός. Βιογραφικά στο e-
mail: vbotzori@otenet.gr και
στοFax:2331091610.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ απο εταιρία
στη Βέροια, άτομο 19-29 ε-
τών με κάρτα ανεργίας σε
ισχύ, που να γνωρίζει Η/Υ
και να χειρίζεται πρόγραμ-
μα εμπορικής  δ ιαχε ίρ ι -
σης. Πληρ. στο τηλ.: 6977
433485 (9.00 π.μ. - 9.00
μ.μ.).

ΤΟ COFFEE ISLAND,
Βενιζέλου 31 (κέντρο), α-
ναζητε ί  barista  κα ι  δι-
ανομέα .  Αποστολή  β ι -
ογραφικών στο  e -ma i l :
coffeeislandveria@gmail.
com.Τηλ.:6976633096.

Η   ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ  ΦΥΛΑ -
Ξ Ε Ω Ν  ‘ ’ T S I F L I D I S
SECURITY ’’  ζη τάε ι  να
προσλάβει για μόνιμη α-
πασχόληση ,  ε ξωτ ερ ι κό
πωλητή ή πωλήτρια γ ια
τους  Νομούς  Ημαθ ίας ,
Πέλλας ,  Θεσσαλον ίκης .
Απαρα ί τη τα  προσόντα ,
ευχέρεια λόγου, αγγλική
γλώσσα, δ ίπλωμα αυτο-
κ ινήτου,  άδεια εργασίας
προσωπικού ασφαλείας,
εμπε ιρ ία  με  β ιογραφικό
κα ι  συστάσε ις .  Μισθός,
ασφάλιση κα ι  ποσοστά.
Παραλαβή δ ικα ιολογητ ι -
κών με  συνέντευξη στα
κ εν τρ ι κά  γραφε ία  μας ,
Θεσσαλονίκης 45 Βέροια
www.secur i t y t s i f l i d i s .g r -
sales@securitytsif l idis.gr-
Τηλ.2331027102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνει τη

φροντίδα γερόντων για κά-
ποιεςώρεςήκαι για24ωρη
βάση, καθαριότητα σπιτιών,
γραφείων και σκάλες. Τηλ.:
6940998054.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  βρεφ ι κά

είδη της CICU: καροτσάκι
(χειμωνιάτικο-καλοκαιρινό),
καλαθούνα με βάση, τραπε-
ζάκι φαγητού, κάθισμα αυ-
τοκινήτου και 2 ποδήλατα

παιδικάσεπολύκατάσταση,
400 ευρώ όλα μαζί. Τηλ.:
2331062621.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: ντουλάπα
4φυλλη, σε χρώμα καφέ, βε-
λέντζες χειροποίητες σε διά-
φορα χρώματα, μεγάλο χαλί
μάλλινο σε διάφορα χρώμα-
τα, χαλί μεγάλο με «τρίχες»,
κεντήματα μετρητοίς. Τηλ.:
6982293097.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΚΥΡΙΟΣ, χωρίς υποχρε-
ώσεις,ζητάγιαγνωριμιακυ-
ρια 50-55 ετών, για σοβαρή
σχέση.Τηλ.:6984040769.

ΚΥΡΙΟΣ  75 ετών, ζητά
γωνριμίαμεκυρίααπό60έ-
ως70ετώνγιασοβαρήσχέ-
ση.Τηλ.:6989007541.

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Μαγαζί80τμκαιυπόγειο90τμμεεξωτερι-
κόχώροπουανήκειστοκατάστηματιμή350€(κωδΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚΑΙΠΩΛΕΙΤΑΙ.ΠεριοχήΠιερίων.Ανεξάρτητη
οικοδομήπουαποτελείται,απόΙσόγειομαγαζί90τ.μ1οκαι
2οόροφοαπομίαγκαρσονιέρα.Τιμήπώλησης250000€.
Τιμήενοικίασηςόληςτηςοικοδομής500€(Π2Δ17)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα1ουορόφου95τ.μ.καθαρόμε3ΔΣΚμπάνιο,
διαμπερές,ατομικήθέρμανση.Χρήζειανακαίνισης.Τιμή
32.000ευρώ.
Διαμέρισμα2ουορόφουμεάνετεςσκάλεςσεκαλήκατάστα-
σηγινεταιμετριαδωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνισταφανάρια
Κύπρουκοντά.Πολύευχάριστοκαιάνετο.Τιμή35.000ευρώ.
Διαμέρισμα3ουορ.περιοχήρολόϊμε2δωμάτιασαλόνικου-
ζίναμπάνιο,βεράνταμεγάλη.Τιμή33.000€!!(κωδΠ2Δ32)
ΠεριοχήΕλιάς.Διαμέρισμα1ουορόφου,90τ.μ.,2δωμάτια,-
σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Γιάεπαγγελματικήστέγηηκατοικία.
ΠολύιδιαίτεροσεπολύεπίκαιροσημείοΤιμή120.000€(κωδ
ΠΔ24)
Στοκέντρο.Διαμέρισμα2ουορόφουμεανοιχτωσιά,2Δ
Σαλοκουζίνα,μπάνιο,ατομικήθέρμανση,διαμπερές.Τιμή
60000€(κωδΠ2Δ31)
ΣτοΡολόι.Με2δωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιοανακαινισμέ-
νο,στοντρίτοόροφοχρήζειανακαίνισης.Τιμή50000€(κωδ
Π2Δ6)
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
Κέντρο,ανακαινισμένοδιαμέρισμα2ουορόφου2ΔΣΚΜπά-
νιο,ατομικήθέρμανσηπετρελαίου.Τιμή270€
ΣτοΔημαρχείο,υπέροχοδιαμέρισμα3ουορόφουμε3Δ-
ΣΚουζίναμεγάλη,χώριασαλόνι,δύοτουαλέτες,ατομική
θέρμανση.Τιμή360€
ΣτοΡολόι,2ος,άνετεςσκάλες,2ΔΣΚΜπάνιο,ατομικήθέρμαν-
σηπετρελαίου.Τιμή200€
20ςόροφος,μεγάλο,άνετοδιαμέρισμα,2ΔΣΚουζίναμεγάλη,
κεντρικήθέρμανση,διαμπερέςμεθέα.Τιμή250€
ΓραφείουπέροχοστηνοδόΕλιάς,2ουορόφουμεέξιχώ-
ρους,κατάλληλοκαιγιασυστέγαση,πολύάνετο.Τιμή420€
ΓραφείοστηνοδόΚαρακωστήμετρειςχώρουςκατάλληλο
γιακάθεχρήση.Τιμή250€
ΠεριοχήΑκρόπολης.Καινούργιοδιαμέρισμαμε2ΔΣΚWC,
2οςόροφος,θέα,μεντουλάπα,τζάκι,αποθήκη,ατομική
θέρμαση.Τιμή300€(κωδ124)

ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο3416τ.μπροςΑγιοΓεώργιοτιμή16000ευ-
ρώ(κωδΧΠ1)
ΠεριοχήΠατρίδας10στρέμματα25000ευρώ(κωδΧΠ2)
ΠεριοχήΒικέλα.Οικόπεδο990τ.μ40000ευρώ(κωδΟΠ1)τιμή
συζητήσιμη.
ΣτοΜετόχιοικόπεδοεντόςσχεδίου1200τμ,40000ευρώ(κωδ
ΟΠ2)
ΠεριοχήΤριλόφου,6,5στρέμματαμεκτίσμα165τ.μ,ενοίκιο
500ευρώ,πώληση150000ευρώ(κωδΧΠ3)
ΠροςΜέσση,2στρέμματαμεαποθήκη190τ.μ60000ευ-
ρώ(κωδΧΠ4)
Αγροτεμάχιο,περιοχήπαλιάΛυκογιάννη,15250τ.μμεδέν-
δρα8ετών,140συμπήρινα,140εμπορικά,μεμπεκάκιαΤιμή
30000ευρώ(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

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

www.mesitikoveria.gr
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ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟ-
ΣΛΑΒΕΙ:

α)Άνδραήγυναίκαγια
βοηθό λογιστή που να
γνωρίζει το πρόγραμμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

β)Οδηγό με δίπλωμα
Γ΄κατηγορίας

γ) Αποθηκάριο που
να έχει γνώσεις χειριστή
κλαρκ

Πληροφορίες  στο
τηλ.:6947021868

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗμεέδρατηΒέροια,
ζητά άνδραή γυναίκαα-
πό 30 έως 50 ετών για
το Τμήμα Πωλήσεων.
Προσφέρει μισθό,πλήρη
ασφάλιση,αυτοκίνητοκαι
κινητό.Πληροφορίες στο
6947021868.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλλη-
λος γραφείου - βοηθός

Λογιστή γιαΛογιστικό Γρα-
φείοστηΒέροια.Τηλ.:6932

245383.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στα όριαΑκρολίμνης καιΑρχαγγέλου 2
χωράφια κολλητά, 25 και 11στρέμματα,περιφραγμένα,
παλμέτταβερύκοκα6 ετώνσεφούλπαραγωγή,άριστης
κατάστασης, 4 εξαιρετικέςποικιλίες, με μπεκάκια.Παρα-
καλώμόνοσοβαρέςπροτάσεις.Κινητό:6945769920.

Η εταιρίαΑΛΕΞΑ-
ΝΤΕΡ Α.Ε. η οποία
εδρεύει στη Βέροια,
λόγω της ανάπτυξης
τουτομέατωνΝΩΠΩΝ
ΦΡΟΥΤΩΝ καιΛΑΧΑ-
ΝΙΚΩΝενδιαφέρεταινα

προσλάβει υπάλληλογιαυποστήριξη, οργάνωσηκαι διαχείριση
τωνπωλήσεωντωνπροϊόντωντης.

Προφίλυποψηφίουκαιαρμοδιότητες:
•Γνώσητεχνικώνπωλήσεων
•ΕπιθυμητήγνώσηχειρισμούERPπρογραμμάτων
•ΆριστηγνώσηΗ/Υ
•Δίπλωμαοδήγησηςκαιδυνατότηταμετακινήσεων
•Ικανότηταδιαχείρισηςυφιστάμενωνπελατών
•Συνεργασίαμετμήμαπαραγωγήςκαιχειρισμού
•Παρακολούθησηεκτέλεσηςτηςπαραγγελίας
Ηεταιρίαπροσφέρειμισθό,ασφάλιση,μεταφορικόμέσο,δυ-

ναμικόκαιευέλικτοεργασιακόπεριβάλλον.
Οιυποψήφιοιθαπρέπεινααποστείλουνμέχριτις20Φεβρου-

αρίου2021βιογραφικό,σεηλεκτρονικήμορφήστοemailhr@aqf.
gr.Επιβάλλεταιφωτογραφίαυποψηφίου.

Στο βιογραφικό να αναγράφεται οΚωδικός της αγγελίαςΥ-
ΠBGSAL.

Σεόλεςτιςεπαφέςθατηρηθείαπόλυτηεχεμύθεια.
Πληροφορίες :  Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού τηλ:

2331023774

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΣ για εργασία σε τυπο-
γραφείο στηνΠτολεμαϊδα, με εμπειρία στην εκτύπωση
OFFSET και ευρύτερες γνώσεις-εμπειρία στις γραφικές
τέχνες.Μισθόςικανοποιητικός.

Βιογραφικά:apougaridis@gmail.com
Τηλ.Επικοινωνίας:6983623212

Α π ό  τ η ν
TASTY FRUIT 
O.E. εξαγωγική
εταιρία τυποποί-
ησης φρούτων
καιλαχανικώνΖΗΤΕΙΤΑΙΤεχν.ΤροφίμωνήΓεωπόνοςμε
άριστη γνώση τηςΑγγλικής γλώσσας, όρεξη για δουλειά
απόηλικία24-30ετών,κατάκύριολόγοάνδρας.Τηλ.επι-
κοινωνίας6945105091.



Υπό κανονικές συνθήκες, θα έπρεπε οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων 
να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας μέχρι το τέλος του 2020. 
Ωστόσο τα τέλη κυκλοφορίας έχουν πάρει παράταση, λόγω της 
πανδημίας και οι ιδιοκτήτες έχουν διορία μέχρι την Παρασκευή 26 
Φεβρουαρίου να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες ή να καταθέσουν 
τις πινακίδες.

Μετά το τέλος της δίμηνης παράτασης για την καταβολή των 
τελών κυκλοφορίας, τα πρόστιμα αναμένονται να είναι τσουχτερά. 
Συγκεκριμένα το πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής, μη καταβολής 
ή μειωμένης καταβολής τελών κυκλοφορίας, ισούται με το ποσό των 
ετήσιων τελών κυκλοφορίας. Δηλαδή, διπλασιάζεται το ποσό.

Πώς  πληρώνονται τα τέλη
Το ειδοποιητήριο για τα τέλη κυκλοφορίας περιλαμβάνει και έναν 

QR Code. Σκανάροντας τον κωδικό αυτό, οι ιδιοκτήτες θα μπορούν 
να πληρώνουν τα τέλη κυκλοφορίας ακόμη και μέσω εφαρμογής 
στο κινητό, χωρίς ωστόσο να γράφουν τον κωδικό πληρωμής και το 
ποσό.

Η ΑΑΔΕ μάλιστα συνιστά στους ιδιοκτήτες οχημάτων να ακολου-
θούν τη συγκεκριμένη διαδικασία, αποφεύγοντας την επίσκεψη στα 
υποκαταστήματα των τραπεζών και των ταχυδρομείων.

Υπάρχουν 3 τρόποι πληρωμής των τελών:
Με τον QR κωδικό, τον οποίο οι φορολογούμενοι μπορούν να 

σκανάρουν, πληρώνοντας το αντίστοιχο ποσό μέσω της mobile 
banking, από εφαρμογή στο κινητό σας

Με web banking, όπου η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω κω-
δικού RF

Με την καταβολή του ποσού σε υποκαταστήματα τραπεζών και 
Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ)

Για τα ειδοποιητήρια, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να μπουν στην 
ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ και να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία:

Εάν διαθέτουν κωδικούς Taxisnet:
Επιχειρήσεις - φορολογικές υπηρεσίες - οχήματα - τέλη κυκλο-

φορίας
Πολίτες - οχήματα - τέλη κυκλοφορίας TAXISnet ή
Εάν δεν διαθέτουν κωδικούς Taxisnet:
Πολίτες - οχήματα - τέλη κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς TAXISnet

Επιχειρήσεις - φορολογικές υπηρεσίες - οχήματα - τέλη κυκλοφο-
ρίας χωρίς κωδικούς TAXISnet

Κατάθεση πινακίδων
Για την κατάθεση των πινακίδων, οι ιδιοκτήτες οχημάτων αν 

θέλουν να μη πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας, μπορεί να γίνει ηλε-
κτρονικά μέσα από την πλατφόρμα «myCAR» της ΑΑΔΕ.

Διευκρινίζεται πως όταν ολοκληρώσουν την διαδικασία, θα πρέ-
πει να τις αφαιρέσουν από τα οχήματα και να τις κρατήσουν στο 
σπίτι τους.

Πηγή: dikaiologitika.gr

P Εμείς οι σώγαμπροι τη Μήδεια την 
έχουμε τόσα χρόνια μέσα στο σπίτι και δεν 
λέμε τίποτε…

 
P 29 μέρες τον μήνα πόλεμος και μία ειρήνη. 

Άμα μαγειρέψει Μήδεια σαγανάκι. Φεβρουάριος 
ρεπό.

 
P Οι ακόμη καλύτερες μέρες ενός γάμου 

είναι κάτι σαν το φετινό ‘ο Φλεβάρης κι αν 
φλεβίσει καλοκαίρι θα μυρίσει’.

 
P Και του ΠαΣοΚ το ίδιο.
 
P Τελικά όλες οι πρώην αντιπολιτεύσεις 

είναι έτοιμες για όλα, μέχρι να έλθουν στην 
κυβέρνηση.

 
P Κι όλες οι νυν αντιπολιτεύσεις είναι πά-

ντοτε έτοιμες, εκτός από την περίοδο που ήταν 
κυβέρνηση. Τι ζούμε Θεέ μου;

 
P Χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα εξαιτί-

ας πτώσεων δέντρων σε καλώδια της ΔΕΗ. Το 
παλαιό ‘είδες η ΔΕΗ;’ σε… ΔΕΝ είδες.

 
P Και να μην έχεις ηλεκτρικό να μπεις στο 

διαδίκτυο να βρίσεις.
 
P Τη μια μέρα διαμαρτύρεσαι για την κο-

πή των δέντρων και την άλλη επειδή δεν τα 
έκοψαν νωρίς. Στουκ! Ποντάρετε!

 
P Δεν μπορεί, κάποια στιγμή θα βρούμε την 

ισορροπία μεταξύ φύσης και ανθρώπου. Αρκεί να 
έχουμε φως για τη δούμε.

 

P Θα έχει πλάκα η επανάσταση να ξεκινή-
σει από τα βόρεια προάστια.

 
P Διότι στην Εκάλη τελείωσαν τα ξύλα και 

στο τζάκι καίνε τις Φιλιππινέζες.
 
P Σήμερα στις 9 βγαίνουνε όλοι στα 

μπαλκόνια και χειροκροτάμε τα αδέρφια μας 
στην Αττική που παλεύουν δύο 24ωρα με το 
χιόνι.

 
P Και τις Φιλιππινέζες που έλυσαν το ενερ-

γειακό πρόβλημα.
 
P Σαμουράι νέας κοπής, στο κατά Παύ-

λον.
 
P Και:
 
Κάποιος μηχανικός ενός καραβιού που λέγεται 

Παπαδόπουλος, φεύγει ταξίδι για τη Σαουδική 
Αραβία και υπόσχεται στη γυναίκα του, ότι θα της 
στείλει νέα του μόλις φτάσει. Την ίδια μέρα κά-
ποιος άλλος ένοικος της ίδιας πολυκατοικίας που 
λέγεται κι εκείνος Παπαδόπουλος, πεθαίνει. Την 
επομένη η δυστυχισμένη χήρα διαβάζει έκπληκτη 
ανάμεσα στα συλλυπητήρια τηλεγραφήματα:

– Αγάπη μου έφτασα καλά. Ζέστη ανυπόφορη!

K.Π.
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Διορία μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου για πληρωμή 
τελών κυκλοφορίας ή παράδοση πινακίδων
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