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Η νέα ΚΑΠ δεν είναι 
κουστούμι, ούτε κουμπαράς 

είναι ευκαιρία να πάει 
μπροστά ο πρωτογενής τομέας
  «Η νέα ΚΑΠ(Κοινή Αγροτική Πολιτική) δεν είναι ένα 
κουστούμι, που μας αρέσει δεν μας αρέσει πρέπει να το 
φορέσουμε. Ούτε πολύ περισσότερο ένας κουμπαράς, που 
απλώς τροφοδοτεί με χρήματα τους λογαριασμούς των 
δικαιούχων. Σε μια Γεωργική Πολιτική που συνεχώς αλλάζει, 
αλλάζει φιλοσοφία, εμείς δεν μπορούμε να μείνουμε ίδιοι.   
Αν μείνουμε ίδιοι, θα χάσουμε χρήματα. Αν μείνουμε ίδιοι θα 
χάσουμε το τρένο που οδηγεί στο μέλλον. Για αυτό πρέπει να 
αξιοποιήσουμε την ΚΑΠ ως το πλαίσιο και το εργαλείο για μια 
ολοκληρωμένη αγροτική πολιτική.  Μια πολιτική, που δεν 
θα βάζει το κάρο μπροστά από το άλογο, ούτε θα αναλώνεται 
σε σημειακές βελτιώσεις, σε αφηρημένες διαπιστώσεις και σε 
αποσπασματικές παρεμβάσεις». 
   Τάδε έφη ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων 
Γιάννης Οικονόμου, ο οποίος με απλά λόγια κατέστησε σαφές 
ότι ο πρωτογενής τομέας που αποτελεί κεντρικό συστατικό 
πυλώνα της αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας, αφού 
αφορά άμεσα και έμμεσα όλους τους Έλληνες, είναι η 
κατάλληλη στιγμή να μετασχηματιστεί για να αποδώσει 
περισσότερους και ποιοτικότερους «καρπούς».
  Προσυπογράφουμε την ανάγκη να αλλάξει μορφή, να 
εκσυγχρονιστεί, να αναπροσαρμοστεί και να πάει πολλά 
βήματα μπροστά η Αγροτική Πολιτική αν θέλουμε ο αγρότης 
και ο κτηνοτρόφος να παραμείνουν στην παραγωγή, να 
πατούν γερά στα πόδια τους για να στηρίζουν την Εθνική 
Οικονομία. 
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Η αγορά του παλιού 16ου Δημοτικού σχολείου Βέροιας 
(Τσαλέρα) από τον Δήμο, στη σημερινή συνεδρίαση

Με 18 θέματα συνεδριάζει
σήμερα τοαπόγευμαστις 6.00,
τοδημοτικόσυμβούλιοΒέροιας,
με τηλεδιάσκεψη και το πρώτο
θέμααπότηνημερήσιαδιάταξη
αφορά την έγκρισηήμη, απευ-
θείαςαγοράςοικοπέδουστηΒέ-
ροιαως χώροςΔημοτικούσχο-
λείου,στοοικοδομικότετράγωνο
91,Βασικάπρόκειταιγιατοπα-
λιό 16οΔημοτικό σχολείο στην
περιοχήτηςπλατείαςΩρολογίου
(πρώηνΤσαλέρα - οδόςΜιαού-
λη),κάτιπουέχειξανασυζητηθεί
ωςπρόταση.Με τηναγορά και
χρήσητουσχολείουαπότονΔή-
μο, θααπελευθερωθεί ο χώρος
του διατηρητέου 3ου δημοτικού
σχολείου, δίπλα στο βήμα του
Αποστόλου Παύλου που προ-
βλέπεται να λειτουργήσει ως

μουσείοαπότηνΜητρόπολησεβάθοςτριετίας τουλάχιστον….Ενδιαφέρονθέμαπουανοίγειδρόμουςαξιοποίησης
τηςπεριοχήςκατάτουςσχεδιασμούςΔήμουκαιΜητρόπολης.

ΚλείνειγιατοκοινότοκατάστηματηςΠειραιώς
(πρώηνΑγροτικής)στηΒέροια(;;;)

Σεσυνέχεια του χθεσινού κύριου θέματος τουΛΑΟΥ για την
συρρίκνωση του δικτύου καταστημάτων των τραπεζών, έρχεται
τοενημερωτικόsmsπουέλαβανπελάτεςτηςΤράπεζαςΠειραιώς
στηΒέροια,μετοοποίοενημερώνονταιότιτοκατάστηματηςοδού
ΠαύλουΜελά(πρώηνΑγροτικής)απότις26Ιουλίουθαλειτουργεί
χωρίς ταμείο και οι ανάλογεςσυναλλαγές θαπραγματοποιούνται
στακαταστήματατηςΒενιζέλουκαιΠιερίων.Αρκετάτατηλεφωνή-
ματακαιμηνύματαδιαμαρτυρίαςπουλάβαμε,αφούπρόκειταιγια
έναμεγάλοκατάστημαπουεξυπηρετείμεγάλοαριθμόσυναλλασ-
σόμενωνκαιμάλισταμεγαλύτερηςηλικίας,αφούήτανεπίδεκαετίες
τοκεντρικόκατάστηματηςΑγροτικήςΤράπεζαςκαιεξυπηρετούσε
πελάτεςαπόόλοτονομό.

Πρόκειταιίσωςγιατομεγαλύτεροτραπεζικόκατάστημασεολό-
κληροτονομόΗμαθίας,ιδιόκτητοπου«κληρονόμησε»ηΤράπεζα
ΠειραιώςαπότηνΑ.Τ.Ε.καιενώπληροίτιςπροδιαγραφέςναέχει
αρκετόπροσωπικόκαιναεξυπηρετείχωρίςσυνωστισμόπολλούς
πελάτεςταυτόχρονα,τοβάροςμετατίθεταιπλέονμετηναπόφαση
τηςΤράπεζαςστομικρόκατάστηματηςΒενιζέλουπουήδηασφυ-
κτιά,δεδομένουότιτοκατάστηματηςΠιερίωνείναιστηνέξοδοτης
πόλης,χρειάζεταιαυτοκίνητοκαιδενμπορείναεξυπηρετήσει τον
μεγάλοόγκοτηςπελατείαςτηςΤράπεζας.ΗδιοίκησητηςΤράπε-
ζαςαποφασίζει, ίσωςείναικάτιπροσωρινό,αλλάαςλάβειυπόψη
ότι οι ουρές στην Βενιζέλου θα φτάνουν καθημερινά μέχρι την
Πιερίων!!!



Πόρους 19,3 δισεκατομμυρίων ευρώ έχει ήδη 
εξασφαλίσει η Ελλάδα για την αγροτική παραγωγή 
κατά την προγραμματική περίοδο 2021-2027(νέα 
ΚΑΠ), χωρίς μειώσεις σε σύγκριση με άλλα κρά-
τη-μέλη για την περίοδο 2014-2020, παρά το γεγο-
νός ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι πόροι μειώθηκαν 
κατά 10%. Εξ αυτών, περισσότερα από 14,5 δισ. 
ευρώ προορίζονται για άμεσες ενισχύσεις. Στους 
πόρους αυτούς προστέθηκαν και οι πόροι του 
Ταμείου Ανάκαμψης, ένα σημαντικό τμήμα των 
οποίων θα κατευθυνθεί προς τον πρωτογενή το-
μέα, ειδικά σε ζητήματα υποδομών, και προφανώς 
συμπληρωματικά πόροι από το νέο ΕΣΠΑ. Αυτό α-
νακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης στην 
εκδήλωση για τη νέα ΚΑΠ της ΕΕ, που έγινε στην 
Τρίπολη, επισημαίνοντας τα σημαντικά χρηματο-
δοτικά εργαλεία που έχει η χώρα στη διάθεσή της 
ώστε να χρηματοδοτηθεί το φιλόδοξο σχέδιο των 
μεταρρυθμίσεων στον πρωτογενή τομέα.

Ευεργετικές αλλαγές με την νέα ΚΑΠ
Στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε 

στις ευεργετικές αλλαγές που μπορεί να επιφέρει 
η νέα ΚΑΠ στη λειτουργία του πρωτογενούς τομέα, 
στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής παραγωγής, στις οικονομικές 
προοπτικές της περιφέρειας αλλά και στο brand name της χώρας, υπο-
γραμμίζοντας ότι τα τελικά οφέλη θα ευνοήσουν ολόκληρη την κοινωνία.

«Θα παίξουμε και θα κερδίσουμε στο παιχνίδι της ποιότητας», τόνι-
σε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Η ποιότητα είναι λέξη αδιαπραγμάτευτη. 
Έχει πολλές διαφορετικές πτυχές. Δεν είναι μόνο η γεύση του προϊό-
ντος. Είναι το πώς παράγεται, εάν η παραγωγή αυτή είναι μία παραγω-
γή η οποία είναι φιλική προς το περιβάλλον».

Ο Πρωθυπουργός επισήμανε πως «δεν θα είμαστε ανταγωνιστικοί 
αν πάμε να παίξουμε το παιχνίδι του χαμηλού κόστους», εξηγώντας ότι 
η ποιότητα του μοναδικού ελληνικού διατροφικού προϊόντος μπορεί να 
βρει συνέργειες στον τουρισμό, αποτελώντας πολύτιμο μέρος της όλης 
εμπειρίας των επισκεπτών, οι οποίοι στη συνέχεια θα επιζητούν ελληνι-
κά αγαθά.

«Έχουν γίνει -και μέσα στην πανδημία έγιναν- σημαντικά βήματα και 
μπορούν να γίνουν ακόμα πολλά περισσότερα. Το πώς θα πρέπει να 
συνδέσουμε τον πρωτογενή μας τομέα με τον τουρισμό μας. Το πώς ο 
κάθε επισκέπτης ο οποίος έρχεται στη χώρα θα πρέπει να φεύγει με μια 
εμπειρία μέσα στην οποία θα βρίσκεται και το ελληνικό φαγητό, με ελ-
ληνικά προϊόντα και ελληνική γαστρονομία, έτσι ώστε όταν επιστρέψει 
στον τόπο του να αναζητήσει ποιοτικά και προστατευμένα -όπου υπάρ-
χει προστασία- ελληνικά προϊόντα, τα οποία θα είναι διατεθειμένος να 
τα πληρώσει ανάλογα με την αξία που ο ίδιος ή η ίδια τους αποδίδει», 
είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ελληνική και όχι μεσογειακή διατροφή
Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως δεν πρέπει 

πλέον να μιλάμε για μεσογειακή αλλά για ελληνική διατροφή. «Ελληνική 
διατροφή. Με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, με υψηλή προστιθέμενη αξία, 
με προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας τα οποία θα πρέπει όχι απλά να 
αποτελούν τον πυρήνα της εγχώριας, της εθνικής μας διατροφής, αλλά 
να διεκδικήσουν και τη θέση που τους αξίζει στις αγορές του εξωτερι-
κού», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ανταγωνιστικότητα η λέξη-κλειδί
Όσον αφορά την κοινωνική πτυχή της ΚΑΠ και την σύνδεσή της με 

την ανταγωνιστικότητα, ο Πρωθυπουργός στάθηκε στη σημασία της 
συνεργασίας στην πρωτογενή παραγωγή και στην αντιμετώπιση των 
ανισοτήτων που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι.

«Το ποσοστό των αγροτών, των κτηνοτρόφων που συνεργάζονται 
στη χώρα μας, αυτό το οποίο αποκαλούμε σχήματα συνεργασίας, εξα-
κολουθεί να είναι σχετικά μικρό σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο 
και πολύ πιο μικρό σε σχέση με τις χώρες εκείνες που έχουν πολύ υψη-
λότερη παραγωγικότητα στον πρωτογενή τομέα», σημείωσε ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης.

«Αυτό πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να αλλάξει αφενός μέσα από μια 
πολιτική κινήτρων φορολογικών και όχι μόνο που ήδη το κράτος δίνει, 
αλλά πρέπει να αλλάξει και μέσα από την ίδια την αντίληψη των πα-
ραγωγών, οι οποίοι πρέπει να αντιληφθούν -και πάρα πολλοί ήδη το 
κάνουν και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα- ότι μέσα από τη συνεργασία 
έρχονται οι απαραίτητες οικονομίες κλίμακος προκειμένου να μπορούμε 
να είμαστε ανταγωνιστικοί. Ανταγωνιστικοί. Η λέξη αυτή είναι λέξη-κλειδί 
για τον πρωτογενή τομέα», προσέθεσε.

«Δεν μπορούμε πια να ανεχτούμε αυτές τις πολύ μεγάλες διαφορο-
ποιήσεις μεταξύ των πόλεων και της υπαίθρου. Κατά συνέπεια προτε-
ραιότητες που έχουν να κάνουν όχι απλά με τη στήριξη του εισοδήμα-
τος του αγρότη, αλλά με τον τρόπο με τον οποίο θα γεφυρώσουμε αυ-
τές τις ανισότητες, προσωπικά για εμένα όλες αυτές οι πολιτικές έχουν 
πολύ μεγάλη σημασία» συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός.

«Όλοι θα δουλέψουμε, όλοι θα κερδίσουμε…»
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι αυτή είναι μία πρόκληση που 

μπορεί να κερδηθεί, προς όφελος όλων. «Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι 
αυτήν την ευκαιρία δεν θα την αφήσουμε να πάει αναξιοποίητη και ότι 
η Κοινή Αγροτική Πολιτική 2021-27, όπως λέει και το εύστοχο σύνθημα 
του Υπουργείου, θα είναι μια πολιτική που θα τη δουλέψουμε όλοι μαζί 
για να την εφαρμόσουμε, αλλά τελικά θα κερδίσουμε όλοι. Όχι μόνο οι 
αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι ψαράδες μας αλλά και οι καταναλωτές των 

καταπληκτικών προϊόντων της ελληνικής γης», είπε, προσθέτοντας ότι 
«και αυτό το στοίχημα θα έχει την προσωπική μου φροντίδα»

«Έχω μεγάλο μεράκι να μπορέσω να υλοποιήσουμε συνολικά αυτές 
τις πολιτικές. Ένα στοίχημα μεγάλο το οποίο, όπως και άλλα στοιχήμα-
τα τα οποία βάλαμε με τους εαυτούς μας αυτά τα τρία χρόνια, μην έχετε 
καμία αμφιβολία ότι θα το κερδίσουμε», σημείωσε ο Πρωθυπουργός, 
ενώ υπογράμμισε ότι είναι «απολύτως αποφασισμένος να μην επανα-
λάβουμε, αυτή τη φορά, με τη νέα ΚΑΠ, τα ίδια λάθη του παρελθόντος», 
εξαιτίας των οποίων κάποιες ευκαιρίες έμειναν αναξιοποίητες.

«Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια χρειαζόμαστε τον αγροτικό κόσμο 
σύμμαχο. Και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αυτό θα συμβεί. Διότι συνο-
λικά πια διαθέτουμε ένα συγκροτημένο σχέδιο το οποίο πατάει πάνω 
στις προτεραιότητες της νέας ΚΑΠ, εξειδικεύεται όμως με έναν τέτοιο 
τρόπο ώστε να μπορέσει ο πρωτογενής τομέας πραγματικά να γίνει 
τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτημα για τη χώρα», επισήμανε ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης.

Λιβανός: Μεγάλες τομές στο πρωτογενή τομέα
Τις μεγάλες τομές και μεταρρυθμίσεις που θα δώσουν τη δυνατότητα 

στον πρωτογενή τομέα να αποτελέσει κεντρικό μοχλό οικονομικής ανά-
πτυξης και κοινωνικής ευημερίας, αξιοποιώντας τα 22 δισ. ευρώ από 
την ΚΑΠ και το Ταμείο Ανάκαμψης, ανέπτυξε στην ομιλία του ο Υπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιος Λιβανός.

Όπως επισήμανε ο κ. Λιβανός, η παρουσία του Πρωθυπουργού στη 
Συνδιάσκεψη για την ΚΑΠ αποδεικνύει το ενδιαφέρον και την αγάπη 
του για τους Έλληνες αγρότες και αγρότισσες και δείχνει «το ενδιαφέ-
ρον και την προσήλωσή του στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και 
τη διασύνδεσή του με τη μεταποίηση, την εμπορία και τις υπηρεσίες».

Διαμορφώνοντας μια συγκροτημένη και συνεκτική Εθνική Στρατηγική 
για τον αγροδιατροφικό τομέα, ο κ. Λιβανός ανακοίνωσε μια σειρά στο-
χευμένων μεταρρυθμίσεων:

– Αναδιαρθρώνονται οι ελεγκτικοί μηχανισμοί με στόχο την αποτελε-
σματικότερη προστασία καταναλωτών και παραγωγών από νοθείες και 
παράνομες ελληνοποιήσεις, αλλά και την τιμωρία όσων παρανομούν

– Καταργούνται αδικίες και διορθώνονται στρεβλώσεις που αφορούν 
σε κακοδιαχείριση επιδοτήσεων, ανισοκατανομή δικαιωμάτων, αυθαιρε-
σίες και ανομίες του παρελθόντος.

– Συνδέονται οι ενισχύσεις με την παραγωγή και την καινοτομία
Εντάσσονται στο Ταμείο Ανάκαμψης έργα φραγμάτων νερού και δι-

κτύων άρδευσης ύψους 1 δισεκ. ευρώ
– Προχωρά ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ελληνικού αγροτικού 

τομέα, εντάσσοντας στο Ταμείο Ανάκαμψης έργα για την έξυπνη γεωρ-
γία, τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό και τη διασύνδεση των πληροφορια-
κών συστημάτων

– Το ΥΠΑΑΤ επενδύει στην εξωστρέφεια για την αύξηση των εξαγω-
γών χτίζοντας μια δυναμική αγροτική εξωτερική πολιτική για τα ελληνικά 
προϊόντα και διαμορφώνοντας ένα ισχυρό εθνικό brand name για τις 
παγκόσμιες αγορές

Βασικά εργαλεία στην άσκηση της πολιτικής των μεταρρυθμίσεων 
που εξήγγειλε ο κ. Λιβανός θα είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο, 
όπως σημείωσε, «κινητοποιεί πάνω από 2 δισ. ευρώ στον αγροτικό 
τομέα» και η νέα ΚΑΠ από την οποία για την προγραμματική περίοδο 
2021- 2027, η κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρωθυπουργός, με τις δια-
πραγματεύσεις που έκανε, πέτυχε να παραμείνει ίδια στη νέα περίοδο, 
δηλαδή στα 19,3 δισ. ευρώ, τη στιγμή που στις υπόλοιπες χώρες της 
ΕΕ υπήρξε μείωση κατά 10%, ενώ ως χώρα αποφύγαμε την εξωτερική 
σύγκλιση.

Για τα επόμενα χρόνια, όπως είπε ο κ. Λιβανός, το ΥΠΑΑΤ εκπονεί 
«ένα φιλόδοξο αναπτυξιακό πρόγραμμα ενίσχυσης της αγροτικής μας 
οικονομίας ύψους 22 δισ. ευρώ». Και σημείωσε ότι η ΚΑΠ «αποτελεί 
μια μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα μας, που θα καθορίσει την αγροτική 
μας οικονομία τα επόμενα 10 χρόνια».

Οι 7 αναπτυξιακές μεταρρυθμίσεις
Ο κ. Λιβανός ανακοίνωσε στο πλαίσιο εφαρμογής της ΚΑΠ τις εξής 

αναπτυξιακές μεταρρυθμίσεις:
- Καταργούνται τα ιστορικά δικαιώματα. Καταργούνται οι ανισότητες 

των ιστορικών δικαιωμάτων, με στρατηγικό σχεδιασμό, σταδιακά από 

το 2022 με συγκεκριμένα βήματα έως το 2026.
- Ενισχύονται οι μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις μέσω της ανα-

διανεμητικής ενίσχυσης. Από το 2023 εφαρμόζεται η αναδιανεμητική 
ενίσχυση, δηλαδή η δίκαιη ενίσχυση των μικρών και μεσαίων εκμεταλ-
λεύσεων με πόρους που προέρχονται από τον περιορισμό των ενισχύ-
σεων που λαμβάνουν οι μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

- Στηρίζονται στοχευμένα σημαντικοί τομείς παραγωγής που αντιμε-
τωπίζουν προβλήματα ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας

- Ενσωματώνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο γεωργικές πρακτικές επω-
φελείς για το κλίμα και το περιβάλλον.

- Προωθείται η ηλικιακή ανανέωση του αγροτικού μας πληθυσμού 
μέσω της προσέλκυσης νέων ανθρώπων στον πρωτογενή τομέα.

- Στηρίζονται οι βιολογικές καλλιέργειες με βάση τη Στρατηγική «Από 
το Αγρόκτημα στο Πιάτο».

- Ενδυναμώνεται η αγροτική εκπαίδευση και κατάρτιση.
Όπως επισήμανε ο κ. Λιβανός, «εφαρμόζοντας αυτή τη στρατηγική, 

κάνοντας πράξη αυτές τις ξεκάθαρες πολιτικές μεταρρυθμίσεις, έχουμε 
μετρήσιμα οφέλη για όλους: Στηρίζουμε τους Έλληνες παραγωγούς, ε-
νισχύουμε το νέους αγρότες, προστατεύουμε το περιβάλλον, παράγου-
με πιο ποιοτικά προϊόντα, δίνουμε ασφάλεια στον καταναλωτή, ανοί-
γουμε νέους δρόμους ανάπτυξης. «Σε αυτήν την προσπάθεια είμαστε 
όλοι μαζί. Όπως λέει και το σύνθημά μας: Δουλεύουμε μαζί, κερδίζουμε 
όλοι.», κατέληξε ο κ. Λιβανός.

Νέα ΚΑΠ και αγρότες
Αρχής γενομένης από το 2023 η Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης (ΚΑΠ) θα αναμορφωθεί, προκειμένου να διασφαλι-
στούν η δικαιότερη ενίσχυση των αγροτών, η στήριξη για μικρομεσαίες 
εκμεταλλεύσεις, η είσοδος νέων παραγωγών που θέλουν να ασχολη-
θούν με τον αγροδιατροφικό κλάδο, η προστασία του περιβάλλοντος 
και της βιοποικιλότητας, η καλύτερη υγεία των ζώων και μέριμνα για 
τους εργαζόμενους.Στο πλαίσιο αυτό, η οικονομική ενίσχυση μικρών και 
μεσαίων εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα θα αυξηθεί κατά 190 εκατομμύ-
ρια ευρώ ετησίως, μέσω της αναδιανεμητικής ενίσχυσης. Το ποσό αυτό 
αντιστοιχεί στο 10% των χορηγούμενων άμεσων ενισχύσεων, με εξαί-
ρεση την ειδική καλλιεργητική ενίσχυση για το βαμβάκι.

Παράλληλα, στηρίζονται οι νέοι παραγωγοί, καθώς οι πόροι που δι-
ατίθενται για τις ανάγκες τους αυξάνονται στο 3% του εθνικού φακέλου 
ενώ δρομολογείται, και θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026, η 
κατάργηση των ιστορικών δικαιωμάτων.

Κλιματική αλλαγή και πράσινη ανάπτυξη
Όσον αφορά την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των 

επιπτώσεών της, η Ελλάδα θα διαθέσει 440 εκατομμύρια ετησίως σε οι-
κολογικά προγράμματα. Η νέα ΚΑΠ έχει ως στρατηγικό στόχο την πρά-
σινη ανάπτυξη -σε σύμπλευση με τους ευρύτερους περιβαλλοντικούς 
στόχους της ΕΕ- καθιερώνοντας περισσότερους κανόνες και πρότυπα 
που θα πρέπει να τηρούν οι ωφελούμενοι.

Το Στρατηγικό Σχέδιο της Ελλάδας για την νέα ΚΑΠ, που οφείλουν 
να καταθέσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλα τα κράτη-μέλη έως την 
1η Ιανουαρίου 2022, θα καταρτιστεί λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρή-
σεις και τα προβλήματα των ελλήνων παραγωγών.
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 19,3 δισ. στην Ελλάδα για την αγροτική παραγωγή 
από την νέα ΚΑΠ της επόμενης 10ετίας

-Ανακοινώσεις Μητσοτάκη – Λιβανού για τις αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις στον πρωτογενή τομέα
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Θερινό Σινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη διασκέδαση.
--> απολύμανση πριν κάθε προβολή,
--> μεγάλες αποστάσεις 
--> περιορισμένη διαθεσιμότητα εισιτηρίων
--> αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και έξοδο

Λούκα - Luca (ΜΕΤΑΓΛ) 
Προβολές στην Θερινή αίθουσα:    Παρασκευή 23/7, 

Κυριακή 25/7, Δευτέρα 26/7 στις 21.00
Σκηνοθεσία: Ενρίκο Κασαρόζα
Σενάριο: Τζέσε Αντριους, Μάικ Τζόουνς

Ο Πατέρας - The Father
Προβολές στην Θερινή αίθουσα:  (μόνο χρήση μάσκας)  
Τετάρτη 28/7 στις 21.00 
Σκηνοθεσία: Φλόριαν Ζέλερ
Σενάριο: Φλόριαν Ζέλερ, Κρίστοφερ Χάμπτον
Πρωταγωνιστούν: Αντονι Χόπκινς, Ολίβια Κόλμαν, 

Μαρκ Γκάτις, Ιμοτζεν Πουτς, Ρούφους Σίγουελ, Ολίβια Γου-
ίλιαμς

Το Κινηματοθέατρο ΣΤΑΡ διευκρινίζει ότι η πρόσβαση 
στο θερινο κινηματογράφο είναι ελεύθερη σε όλους, χωρίς 
να απαιτείται καμιά επίδειξη αποτελέσματος τεστ ή βεβαί-
ωσης εμβολιασμού (αυτά ισχύουν για τους κλειστούς-χει-
μερινούς κινηματογράφους). Απλά, έχετε τη μάσκα σας 
μαζί και έρχεστε !!

Το Φεστιβάλ του Ρίφκιν - Rifkin’s Festival (Γούντι Άλεν) 
Προβολές στην Θερινή αίθουσα:  (μόνο χρήση μάσκας)  
Πέμπτη 22/7 – Σάββατο 24/7 –Τρίτη 27/7 στις 21.00
Το Κινηματοθέατρο ΣΤΑΡ διευκρινίζει ότι η πρόσβαση 

στο θερινο κινηματογράφο είναι ελεύθερη σε όλους, χωρίς 
να απαιτείται καμιά επίδειξη αποτελέσματος τεστ ή βεβαί-
ωσης εμβολιασμού (αυτά ισχύουν για τους κλειστούς-χει-
μερινούς κινηματογράφους). Απλά, έχετε τη μάσκα σας 
μαζί και έρχεστε !!

H νέα ταινία του Γούντι Αλεν γυρισμένη στο Σαν Σεμπα-
στιάν

Σκηνοθεσία/Σενάριο: Γούντι Άλεν
Πρωταγωνιστούν:  Τζίνα Γκέρσον, Γουάλας Σον, Ελένα 

Ανάγια, Σέρζι Λόπεθ, Κρίστοφ Βαλτς, Λουί Γκαρέλ

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρό-
γραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύν-
δεσμο: 

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     22/7/21 - 28/7/21

Σήμερα Τετάρτη 21 Ιουλίου
Η «Ελένη» του Γιάννη Ρίτσου 
στο Αρχαίο Θέατρο της Μίεζας

-Σε σκηνοθεσία Δήμου Αβδελιώδη με την Βερόνικα Αργέντζη
Αυτό μου μένει ακόμη — κά-

τι σαν ανταμοιβή, σαν απόμα-
κρη δικαίωση, κι ίσως αυτό να 
μείνει, λέω, κάπου, στον κόσμο 
— μια στιγμιαία ελευθερία,

φανταστική, βέβαια, κι αυτή 
— παιχνίδι της τύχης και της 
άγνοιάς μας.

Γιάννη Ρίτσου, Ελένη.
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Η-

μαθίας σε συνέργεια με το Γρα-
φείο Πολιτισμού της Αντιπερι-
φέρειας της Π.Ε. Ημαθίας και 
του Συλλόγου των Φίλων του 
Πολυκεντρικού Μουσείου των 
Αιγών και του Δικτύου αυτού, 
παρουσιάζουν την παράσταση: 
Ελένη του Γιάννη Ρίτσου σε 
δραματουργία-σκηνοθεσία Δή-
μου Αβδελιώδη στον ρόλο της 
Ελένης η Βερόνικα Αργέντζη 
στο Αρχαίο Θέατρο της Μίεζας, 
την Τετάρτη, 21 Ιουλίου 2021, 
21:30.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:
Διδασκαλία ερμηνείας, σκη-

νική όψη, σκηνοθεσία: Δήμος Αβδελιώδης
Ερμηνεύει η Βερόνικα Αργέντζη
Φωνή Αφηγητή: Δήμος Αβδελιώδης
Ένδυμα, μακέτες: Αριστείδης Πατσόγλου
Βοηθός Σκηνοθέτη: Κατερίνα Βοσκοπούλου
Traillers: Φοίβος Αβδελιώδης
Φωτογραφίες: Κορνηλία Σιδηρά
Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
Για λόγους διαφύλαξης της δημόσιας υγείας είναι υποχρεωτική η προκράτηση θέσης 

στον παρακάτω σύνδεσμο . 
https://www.eventbrite.com/e/162849399939
Ώρα προσέλευσης 20:30.
• Θα τηρηθούν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλούς προσέλευσης και παραμονής στον 

χώρο. Παρακαλούνται οι θεατές να ακολουθούν τις οδηγίες του προσωπικού της ΕΦΑ 
Ημαθίας για την κίνησή τους στον χώρο και να μην μετακινούνται από την θέση τους.

• Την παράσταση θα παρακολουθήσουν μόνον όσοι έχουν εξασφαλίσει  προκράτηση 
στον ηλεκτρονικό ιστότοπο που αναφέρεται παραπάνω και μόνον καθήμενοι.

• Κατά την προσέλευση και αποχώρηση των θεατών προς και από το αρχαίο Θέατρο 
της Μίεζας και σε όλη την διάρκεια της παράστασης είναι υποχρεωτική η τήρηση των κα-
νόνων του ΕΟΔΥ και των υγειονομικών αρχών. 

• Παρακαλούνται οισυμμετέχοντες να αποφεύγουν τον συνωστισμό και να κρατούν 
αποστάσεις τουλάχιστον 1,5 μ. μεταξύ τους. 

 Στο Θέατρο Άλσους «Με-
λίνα Μερκούρη» της Βέροιας 
παρουσιάζονται σήμερα Τε-
τάρτη στις 21.15, οι “Ειδικές 
Περιστάσεις (Μαζί δεν κάνου-
με) του Μπέρναρντ Σλέηντ, 
κωμωδία, παραγωγή του ΔΗ.
ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης, με την Μα-
ριάννα Τουμασάτου και τον 
Θύμιο Κούκιο.

 Η Έιμι και ο Μάικλ Ρά-
σκιν ήταν παντρεμένοι για 15 
χρόνια και έχουν τρία παιδιά. 
Στο πάρτυ της δέκατης πέ-
μπτης επετείου γάμου τους, 
παίρνουν διαζύγιο. Ο καθέ-
νας παίρνει το δρόμο του και 
συναντιούνται πια μόνο σε 
“Ειδικές Περιστάσεις”, γά-
μους, βαφτίσια, κηδείες, τε-
λετές αποφοίτησης, γιορτές. 
Οι συναντήσεις τους απλώ-
νονται σε 10 χρόνια. Μέσα 
σε αυτές συνειδητοποιούν, 
αποκαλύπτουν, θυμώνουν, 
συμπάσχουν, παρηγορούν ο 
ένας τον άλλο. Είναι δύο άνθρωποι που αγαπήθηκαν πολύ. 
Που έμαθαν και συνήθισαν να έχουν ο ένας τον άλλον και 
τώρα θα πρέπει να δουν τη ζωή διαφορετικά.

Μπορούν όμως δύο άνθρωποι που ερωτεύτηκαν, αγα-
πήθηκαν, παντρεύτηκαν και μοιράστηκαν μαζί μια ζωή να 
παραμείνουν φίλοι μετά το διαζύγιό τους;

10 χρόνια μετά θα το καταφέρουν.
Συντελεστές
Συγγραφέας:  Μπέρναρντ Σλέηντ
Μετάφραση:  Δανάη Σταματοπούλου
Σκηνοθεσία:   Βασίλης Μυριανθόπουλος
Μουσική:   Γιώργος Μυλωνάς
Σκηνικά:   David Negrin
Κοστούμια:   Νικόλ Παναγιώτου
Φωτισμοί:   Αργύρης Θέος
Κατασκευή σκηνικού: Νίκος Λαβαντσιώτης
Φροντιστήριο:  Τάκης Συνδουκάς
Ζωγραφική Σκηνικού: Σταύρος και Γιώργος Μαυρόπου-

λος
Βοηθός Σκηνοθέτη: Αναστασία Τζελέπη

Φωτογραφίες:  Χρήστος Σιάτος
Artwork:   Γιάννης Γεωργιάδης 
Επικοινωνία:   Αμαλία Πολιτισμός(2311825788 – 

6986713300)
Διάρκεια παράστασης : 90’ λεπτά
Προπώληση εισιτηρίων: 
•  στα καταστήματα κινητής τηλεφωνίας WIND & 
•  ηλεκτρονικά στο viva.gr
Τιμή προπώλησης: €12 γενική είσοδος, 10 ευρώ μειω-

μένο
Εισιτήρια στο ταμείο του Θεάτρου:
15 € Κανονικό
10 € Μειωμένο (Μαθητές, Φοιτητές Άνεργοι, Πολύτε-

κνοι, Αμεα)*
Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ
*(Είναι υποχρεωτική η επίδειξη του αντίστοιχου αποδει-

κτικού τόσο κατά την αγορά την εισιτηρίου, όσο και κατά 
την είσοδο στον χώρο της παράστασης.)

Θα διατίθεται έντυπο πρόγραμμα της παράστασης, 
τα έσοδα του οποίου θα δοθούν εξ’  ολοκλήρου, 
στα ειδικά Δημοτικά Σχολεία Κοζάνης και Πτολεμαϊδας.

Σήμερα Τετάρτη στη Βέροια 
«Ειδικές περιστάσεις» του Μπέρναρντ 
Σλέηντ απο το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης στο 
Θέατρο Άλσους «Μελίνα Μερκούρη»
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμετοάρ

θρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΤΣΙΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣΑΓΓΕΛΟΣ του 

Γεωργίου και της Σοφίας, το γένος Του-
τουντζίδου, που γεννήθηκε στη Βέροια 
και κατοικεί στη Ν. Νικομήδεια και η 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥΟΛΓΑ του Αν-
δρέα και της Ζωής, το γένος Καρανά-
σιου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη 

Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που 
θα γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμετοάρ

θρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΑΠΑΚΙΔΗΣΑΥΤΑΝΤΗΛ του Ανατό-

λι και της Σβετλάνα, το γένος Παναγιέτο-
βα, που γεννήθηκε στο Μαρνεούλι Γεωρ-
γίας και κατοικεί στην Πατρίδα Ημαθίας 
και η ΠΟΠΟΒΑALIKIτου Τεγκίζ και της 
Νικό, το γένος Μουράντοβα, που γεννή-
θηκε στο Μπολνίσι Γεωργίας και κατοικεί 

Οντενσό Ουκρανίας, πρόκειται να παντρευτούν με θρη-
σκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Υπαπαντής 
Πατρίδας Ημαθίας.

Έφυγε από τη ζωή 
στα 40 του 

ο Ευθύμης Βρόντζος
-Πριν από 4 μήνες είχε χάσει 

και τον 15χρονο γιό του

Ένα από τα γνώριμα πρόσωπα της Βέροιας, ο Ευθύ-
μης Βρόντζος έφυγε από την ζωή την Δευτέρα 19 Ιουλίου, 
σε ηλικία 40 ετών. Ο Ευθύμης μαζί με τον πατέρα του 
Βαγγέλη διατηρούσαν συνεργείο καθαρισμού και ήταν 
ιδιαίτερα γνωστός, αφού καθάριζε και φρόντιζε πολλά κα-
ταστήματα και επιχειρήσεις στη Βέροια. 

Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας είχε χτυπήσει την οι-
κογένεια ακριβώς 4 μήνες πριν, στις 19 Μαρτίου, όταν ο 
15χρονος γιος του Βαγγέλης έχασε την μάχη, «προδομέ-
νος» από την καρδιά του, μετά από επέμβαση που υπε-
βλήθη λόγω μυοπάθειας. 

Ένας νέος άντρας και ένα παιδί έφυγαν τόσο πρόωρα 
από την ζωή και πλέον πατέρας και γιος θα ανταμώσουν 
και θα είναι για πάντα μαζί στην γειτονιά των αγγέλων.

Η κηδεία του θα γίνει την Τετάρτη21Ιουλίου,στις11
τοπρωί,στονΙερόΝαόΑγίουΑθανασίου(κοιμητήρια)
Βέροιας.

Ο ΛΑΟΣ που συνεργάζεται επί σειρά ετών με την οι-
κογένεια Βρόντζου εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια και  
εύχεται δύναμη στους γονείς του εκλιπόντος.

Κρατικές οικονομικές 
ενισχύσεις ύψους 

1,6 εκατ. ευρώ σήμερα  
από τον ΕΛ.Γ.Α.

-Στην κατανομή δεν 
περιλαμβάνεται η Ημαθία

Κ ρ α τ ι κ έ ς 
Οικονομικές Ε-
νισχύσεις, συ-
νολικού ύψους 
1 . 6 6 2 . 5 1 6 , 7 2 
ευρώ, θα κατα-
βάλει ο ΕΛ.Γ.Α., 
σήμερα Τετάρ-
τη 21 Ιουλίου, 
σε 1.393 δικαι-
ούχους παρα-
γ ω γ ο ύ ς  τ ω ν 
Προγραμμάτων 
Κρατικών Οικο-
νομικών Ενισχύ-
σεων  που ολοκλήρωσαν την αποκατάσταση των ζημιών στις 
πληγείσες γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις ή είναι δικαιούχοι 
ενισχύσεων για απώλεια παραγωγής.

Επισημαίνεται ότι ο κύριος όγκος των ενισχύσεων αφορά 
κυρίως ζημιές που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «Ετήσιο 
2017», ενώ συνεχίζεται η καταβολή ενισχύσεων για τις ζημιές 
που εντάχθηκαν στα προγράμματα «Ετήσιο 2018» και «Πυρ-
καγιές 2018». 

Στην κατανομή δεν περιλαμβάνεται η Ημαθία.

Αγιασμός εργασιών
του νέου Κ.Δ.Η.Φ. 

στη Βέροια

  
Την Τρίτη 27 Ιουλίου στις 11:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί τελετή 

αγιασμού για την έναρξη εργασιών της κατασκευής του νέου Κ.Δ.Η.Φ. 
στην Πατρίδα Βέροιας.

Με γνώμονα την προστασία της υγείας όλων μας και με σκοπό την 
αποφυγή συνωστισμού η τελετή αγιασμού θα πραγματοποιηθεί σε 
στενό κύκλο με την παρουσία μόνο του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και 
Κηδεμόνων ΑμεΑ  Ν. Ημαθίας και των Παιδιών της Άνοιξης.

Τα αισθήματα ευγνωμοσύνης και χαράς που μας κατακλύζουν 
οφείλονται σε εσάς, που στέκεστε σπουδαίοι αρωγοί στη δύσκολη 
προσπάθεια μας για την ανέγερση του νέου Κ.Δ.Η.Φ. ΑμεΑ. Χάρη σε 
εσάς φτάσαμε ως εδώ, και θέλουμε να σας εκφράσουμε δημόσια τις 
θερμές μας ευχαριστίες, με την ελπίδα ότι θα σας έχουμε όλους συνο-
δοιπόρους μέχρι το τέλος. 

Ραντεβού στα εγκαίνια…
Μεεκτίμηση

ΤοΔ.Σ.τουΣυλλόγου



6 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021  

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Τρίτη 20 Ιου-

λίου 2021 στις 1.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου 
Γεωργιανών η Θεοφορία Βά-
σογλου-Κινικλή σε ηλικία 89 
ετών .

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Από 21 έως 27 Ιουλίου 2021
Τα Ιερά Λείψανα 

των Αγ. Ραφαήλ, Νικολάου και 
Ειρήνης στην Πατρίδα Βέροιας 

Από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής και Ταξιάρχη Μιχαήλ Πατρί-
δας Δ. Βέροιας ανακοινώνονται τα εξής: Την Τετάρτη 21/7/2021 και 
ώρα 19.00 το απόγευμα, στα προπύλαια του Ι.Ν. Αγ. Παρασκευής 
και Ταξιάρχη Μιχαήλ στην Πατρίδα Δ. Βέροιας, θα πραγματοποιηθεί 
η υποδοχή των Ι. Λειψάνων Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης, 
στο πλαίσιο των εορταστικών Θρησκευτικών εκδηλώσεων της Εορ-
τής της Αγίας Παρασκευής και των 100χρονων του χωριού Πατρίδα. 

Πρόγραμμα ιερών ακολουθιών:
- Καθημερινά: Όρθρος - Θ. Λειτουργία (07:30-09:30) / Εσπερινός - 

Παράκληση στους Αγίους (18:30)
- Την Παρασκευή 23/7/2021 στις 21:30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά 

Αγρυπνία για την Εορτή Αγ. Χριστίνας Μεγαλομάρτυρος. 
- Την Τρίτη 27/7/2021 στις 18:00 το απόγευμα θα τελεστεί Ιερόν 

Ευχέλαιον για τους Αγίους Ραφαήλ, Νικόλαο και Ειρήνη και εν συνε-
χεία η τελευταία παράκληση στους Αγίους και θα γίνει η αναχώρηση 
των Ι. Λειψάνων. 

Ο Ιερός Ναός θα παραμένει ανοικτός από το πρωί 07:00 έως και 
το βράδυ 23:00. 

Τηλ. Επικοινωνίας – πληροφορίες: 23310 25804 κα. Καλλιόπη 
Στογιαννοπουλου (νεωκόρος) και 6974280706 π. Διονύσιος Συρό-
πουλος.

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 25 

Ιουλίου 2021 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αντωνίου Βέροιας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥ-
ΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του πολυαγαπημένου 
μας συζύγου, πατέρα και 
παππού

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΟΤΣΥΦΑ

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

Η σύζυγος
Τα παιδιά, Τα εγγόνια
 Οι λοιποί συγγενείς

Δεξίωση θα δοθεί στο καφέ «Le monde», Κεντρικής 129

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 

25 Ιουλίου 2021 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Σάββα Κυριω-
τίσσης Βέροιας 40ΝΘΗΜΕ-
ΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του 
πολυαγαπημένου μας συ-
ζύγου, πατέρα, παππού και 
αδελφού

ΘΩΜΑ ΔΗΜ.
ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

(συνταξιούχος δάσκαλος)

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

Η σύζυγος, Τα παιδιά, 
Τα εγγόνια, Τα αδέλφια

 Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Δέσποινας Β. Δερμεντζόγλου

Την Κυριακή 25 Ιουλίου 2021, το πρωί, 
στον  Ιερό Ναό Αγίου Λουκά του Ιατρού 
στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βέροιας 
θα τελεστεί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ι-
ερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας 
κ. Παντελεήμονος. Στο τέλος θα τελεστεί 
το ετήσιο μνημόσυνο της κατά σάρκα α-
δελφής του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
κ. Παντελεήμονος, μακαριστής Δέσποινας 
Δερμεντζόγλου.

Οι αδελφοί
Ο Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας Παντελεήμων

Τηλέμαχος και Μαρία Καλπακίδου
Τα τέκνα, Τα εγγόνια, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 25 

Ιουλίου 2021 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αντωνίου Βέροιας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥ-
ΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του πολυαγαπημέ-
νου μας υιού, συζύγου και 
πατέρα

ΙΩΑΝΝΗ
ΧΑΣΙΩΤΗ

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

Οι γονείς, 
Η σύζυγος,

 Ο υιός
 Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 25 

Ιουλίου 2021 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αντωνίου Βέροιας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥ-
ΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του πολυαγαπημένου 
μας συντρόφου, πατέρα, 
παππού και θείου

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΦΙΛΙΜΕΓΚΑ

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

Η σύντροφος
Τα παιδιά, 

Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα
Τα ανήψια,  Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Νέος κύκλος για τις 
Σχολές Γονέων του 

«Έρασμου» σε Βέροια, 
Νάουσα και Αλεξάνδρεια

Οι Σχολές Γονέων του Συλ-
λόγου Κοινωνικής Παρέμβασης 
«Έρασμος», που διανύουν ήδη 
τρία έτη επιτυχούς διεξαγωγής, 
αποτελούν έναν κύκλο συμβου-
λευτικής και συνεργασίας ομά-
δων γονέων και ειδικών της επι-
στημονικής μας ομάδας, πάνω 
σε καίρια ζητήματα που αφο-
ρούν το παιδί, το σχολείο, την 
οικογένεια και ειδικότερα: 

- Την επικοινωνία γονιών – παιδιών 
- Τον  καθορισμό ρόλων και ορίων μέσα στην οικογένεια 
- Την υιοθέτηση νέων κανόνων συμπεριφοράς 
- Την εφηβεία 
- Την ενδοοικογενειακή βία 
- Την ενδοσχολική βία  
- Τις εξαρτήσεις και τις παραβατικές συμπεριφορές κλπ. 
Στόχος της δράσης είναι η ανταλλαγή εμπειριών και η δια-

μόρφωση ευτυχισμένων αυριανών πολιτών. 
Οι συναντήσεις των συμμετεχόντων διεξάγονται με την 

απαιτούμενη τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας κατά της 
διασποράς του κορωνοϊού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περε-
ταίρω πληροφόρηση και δηλώσεις συμμετοχής στα γραφεία 
του «Έρασμου» Μ. Αλεξάνδρου 17, στη Βέροια

Δευτέρα – Παρασκευή, 9.00 – 14.00. Στο τηλ. 23310 
74073 ή στο Email: erasmos.veria@gmail.com

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας 
Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρό-

γραμμα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (2014 -2020). 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)



Τις Δομές της Πρωτοβουλίας 
για το Παιδί επισκέφθηκε 

η Αντιδήμαρχος Γεωργία Μπατσαρά

   Την Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021, επισκέφτηκε τις Δομές της Πρωτοβουλίας για το Παιδί 
η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Βεροίας κυρία  Γεωργία Μπατσαρά, συνο-
δευόμενη από τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας και Δημοτικό Σύμβουλο 
κ. Δημήτρη  Πυρινό.  Τους επισκέπτες υποδέχθηκαν και ξενάγησαν ο Πρόεδρος του ΔΣ του 
Οργανισμού κ. Αριστοτέλης Σιδηρόπουλος και το μέλος του Δ.Σ. και Διευθυντής του Δημοτι-
κού Σχολείου Νησίου  κ. Μάνος Βαρακλής.   Η ξενάγηση ξεκίνησε από το Κέντρο Ημερήσιας 
Φροντίδας, στο οποίο δόθηκε στους επισκέπτες η ευκαιρία να διαπιστώσουν το συντελούμε-
νο έργο και τις δυνατότητες του Κέντρου, για τα οποία ενημερώθηκαν από την Διευθύντρια 
Παιδαγωγό κ. Ολυμπία Πητσιάβα.    Στη συνέχεια το κλιμάκιο μετέβη στο Κέντρο αναφοράς, 
παροχής συμβουλευτικής και θεραπείας τραύματος, στο οποίο την ενημέρωση έκανε η Διευθύ-
ντριά του Κοινωνική Λειτουργός  κ. Θεοδώρα Νιώπα. Διαπιστώθηκε το κοινό πεδίο δραστηριο-
ποίησης με τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, αλλά και οι δυνατότητες που διανοίγονται για 
την παιδική προστασία της περιοχής μας από την αγαστή συνεργασία τους. 

   Ο τρίτος σταθμός ήταν η Στέγη ημιαυτόνομης διαβίωσης νέων, όπου το μέλος της επιστη-
μονικής ομάδας Κοινωνική Λειτουργός κ. Δέσποινα Μιχαηλίδου ανέλυσε τη στοχοθεσία και τη 
λειτουργία της Δομής.   Η ξενάγηση ολοκληρώθηκε στο Σπίτι της Βεργίνας, με τη Διευθύντριά 
του Κοινωνική Λειτουργό κ. Ελίζα Καραβασίλη να ενημερώνει για την τρέχουσα λειτουργία και 
τις επικείμενες εντάξεις παιδιών σε αυτό.

   Δόθηκε η 
ευκαιρία και στην 
κ. Μπατσαρά και 
στον κ. Πυρινό 
να αντιληφθούν 
το μέγεθος και 
το  βάθος  του 
συντελούμενου 
έργου του όλου 
Οργανισμού, αλ-
λά -κυρίως- να 
δ ι α π ι σ τ ώ σ ο υ ν 
τις δυνατότητες 
μίας πιο στενής 
και εποικοδομητι-
κής συνεργασίας 
των Δομών του 
με τις κοινωνικές 
δομές του Δήμου 
Βερο ίας ,  αλλά 
και με τον χώρο 
της εκπαίδευσης, 
γεγονός που επι-
σημάνθηκε εκα-
τέρωθεν. Τα τρία 
μέρη υποσχέθη-
καν συνέχεια στις 
επαφές και θεμε-
λίωση μέτρων και 
δράσεων προώ-
θησης της συνερ-
γασίας αυτής.

M.Α.μ.Α: Ταξιδεύοντας  
με τον αυτισμό στο Νυμφαίο

Τ η ν  Κ υ ρ ι α κ ή 
18/07/2021 οι ωφελού-
μενοι του Κδαπ αμεΑ 
Μ.Α.μ.Α και του συλλόγου 
Μ.Α.μ.Α μαζί με τις οικο-
γένειες τους  και τους εκ-
παιδευτές, πραγματοποί-
ησαν ημερήσια εκδρομή 
, σε συνέχεια του project  
«Ταξιδεύοντας με τον Αυτι-
σμό» το οποίο διακόπηκε 
λόγω των έκτακτων μέ-
τρων κατά του Covid-19. 

Η εκδρομή έλαβε χώ-
ρα στο όμορφο χωριό 
Νυμφαίο της Φλώρινας. 
Τα παιδιά μας, εξοικειω-
μένα πλέον στις εξωτε-
ρικές δράσεις μέσω των 
προγραμμάτων κοινωνι-
κοποίησης του συλλόγου 
, απόλαυσαν τις ομορφιές 
του χωριού και περιπλα-
νήθηκαν  με συνοδεία 
γονέων και εκπαιδευτών 
στα πλακόστρωτα δρομά-
κια. Η ομάδα των εφήβων 
σε συνομιλία με ντόπιους 
κατοίκους έμαθαν την ι-
στορία της περιοχής κα-
θώς επίσης και γιατί στο 
Νυμφαίο υπάρχουν τόσο 
πολλά αρχοντικά τα οποία 
και τους έκαναν ιδιαίτερη 
εντύπωση. Στη συνέχεια 
οδηγηθήκαμε, ακολουθώ-
ντας ένα πανέμορφο μο-
νοπάτι μέσα στο δάσος α-
πολαμβάνοντας τη δροσιά 
και τον καθαρό αέρα, στο 
Περιβαλλοντικό Κέντρο 
ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ. Ωφελούμενοι, γονείς και εκπαιδευτές είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν  από τον κύριο Βαγγέλη  στο πάρκο 
του Αρκτούρου, να μάθουν για τις δράσεις του, τους λόγους για τους οποίους φιλοξενούνται αρκούδες καθώς  και για τις 
συνήθειες και τον τρόπο ζωής αυτών των άγριων ζώων στο καταφύγιο. Ενθουσιασμένα  πλέον τα παιδιά από το γεγονός 
ότι είδαν από κοντά αρκουδάκια και μετά από πολύ πολύ περπάτημα η επόμενη στάση δε θα μπορούσε να είναι άλλη 
από ένα νόστιμο φαγητό και δροσερά αναψυκτικά. Ο δρόμος της επιστροφής ήταν γεμάτος νέες εικόνες και χαρούμενες 
στιγμές για τα παιδιά μας!

Κάπως έτσι έφτασε το τέλος της εκδρομής μας και η αρχή των σκέψεων για τον επόμενο προορισμό μας!
Απώτερος στόχος μας, μέσω του project «Ταξιδεύοντας με Τον Αυτισμό», να εκπαιδευτούν τα παιδιά μας κατάλληλα 

προκειμένου κάποια στιγμή στο μέλλον να είναι έτοιμα να ταξιδέψουν μόνα, με τη βοήθεια συνοδών και όχι της οικογέ-
νειάς τους. 

Απώτερος στόχος μας να δημιουργούμε όμορφες αναμνήσεις στα παιδιά μας!
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα:
• Φίλο του Συλλό-

γου Μ.Α.μ.Α. ,ο οποίος 
κάλυψε τα έξοδα της 
μετακίνησης επιθυμώ-
ντας να κρατήσει την 
ανωνυμία του

• Τον οδηγό μας 
Τσέα Δημήτρη, ο οποί-
ος αντιμετωπίζει πάντα 
τα παιδιά μας με υπο-
μονή , σεβασμό και ευ-
γένεια.

• Όλο το προσωπι-
κό του Αρκτούρου για 
τη βοήθειά του και ιδι-
αίτερα τον ξεναγό μας 
κύριο Βαγγέλη, για την 
όμορφη και ιδιαίτερα 
φιλική ξενάγηση προς 
τα παιδιά μας τα οποία 
ανήκουν στο φάσμα 
του αυτισμού.

• Τον υπόλοιπο κό-
σμο που βρισκόταν στο 
καταφύγιο και αντιμετώ-
πισε με υπομονή και σε-
βασμό το Σύλλογό μας.

• Τις εκπαιδεύτριες 
του κδαπ αμεΑ ,Αγγε-
λική, Αναστασία, Ολυ-
μπία για τη βοήθεια 
που προσέφεραν σε 
όσους γονείς το χρειά-
στηκαν.

• Γονείς και αδέρφια 
για την αμέριστη συ-
μπαράσταση σε όλες 
μας τις δράσεις.

Με εκτίμηση 
Το ΔΣ του 

συλλόγου Μ.Α.μ.Α
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Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ «VENUS GROWERS» ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

 ΚΑΙ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: 

Α) Εργατών Παραγωγής 

Β) Αδειούχων και βοηθών χειριστών κλαρκ 

ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ (ΣΕ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ): 

1. Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας, 
2. Α.Φ.Μ. (σε εκκαθαριστικό της εφορίας  η της βεβαίωσης απόδοσης Α.Φ.Μ.), 
3. Αριθμό  Μητρώου ΙΚΑ  
4. Α.Μ.Κ.Α.  
5. Επικυρωμένο αντίγραφο Πιστοποιητικού  υγείας  
6. Βιβλιάριο  καταθέσεων Τράπεζας Πειραιώς (πρώτος δικαιούχος ο εργαζόμενος), 
7. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (από λογαριασμό ΔΕΗ ή  τηλεφωνίας) 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ: 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ: 

- Ασφαλιστική ενημερότητα ΟΓΑ 
 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ: 

- ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ άδειες παραμονής και εργασίας και 
- ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ 

 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ: 
- Άδεια χειριστή  ή βοηθού χειριστή 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 23310 23311, 23310 70663 εσωτερικό 144 ή 141 ή 146 
Mail: venus@venusgrowers.gr 
 
 

 



Με οργα-
νωτική 
και αγω-

νιστική επιτυχία 
ολοκληρώθηκε 
το 20ο Πανελλή-
νιο Πρωτάθλημα 
Ζίου Ζίτσου, το 
οποίο διεξήχθη το 
τριήμερο 9,10,11 
Ιουλίου 2021 στο 
Κλειστό Γυμνα-
στήριο «Παναγιώ-
της Σαλπέας» του 
Δήμου Πειραιά 
για τις κατηγορίες 
Ανδρών-Γυναι-
κών +21 ετών, 
Νέων Ανδρών-Νέ-
ων Γυναικών 
-21 ετών, Εφή-
βων-Νεανίδων 
-18 ετών και 
Παίδων-Κορασί-
δων -16 ετών. 
Στο πρωτάθλημα 
συμμετείχαν 51 
σύλλογοι με 507 
αθλητές.

Ο Ιωσηφίδης Γιώργος,
αθλητής τουΑ.Σ Ρωμιός
Βέροιας συμμετείχε στην
κατηγορία των -18 ετών
-60 κιλών κατακτώντας
την 2η θέση. Ο αθλητής
στονπρώτοπροκριματικό
αγώνα αντιμετώπισε τον
Παναγιωτόπουλο Ιωάννη
τονοποίοκαιανάγκασεσε
υποταγή μόλις στα πρώ-
τα 50’’ του αγώνα (!!!!) (ο
αγώνας διαρκεί 4 λεπτά)
καιπέρασεστην επόμενη

φάση.
Ο Ιωσηφίδης πέρασε

στοντελικόχωρίςνααγω-
νιστεί στον δεύτεροπρο-
κριματικό αγώνα μιας και
οαντίπαλοςτουαντιμετώ-
πισε πρόβλημα τραυμα-
τισμού.

Στον τελικό ο αθλητής
τουΑ.ΣΡωμιόςαντιμετώ-
πισετονΓιαννάτοΜαρίνο,
6φορέςπαγκόσμιοπρω-
ταθλητή,καιενώ15’’πριν
το τέλος του αγώνα είχε
τοπροβάδισμα,έχασεστα
σημεία κατακτώντας έτσι
τηνδεύτερηθέση.

Μετά τον αγώνα ο
Γιώργος Ιωσηφίδης δή-
λωσε : «Είμαι απόλυτα
ικανοποιημένος από την
συμμετοχή μου στην συ-
γκεκριμένηκατηγορίαπου
είναι πολύ δύσκολη κα-
θώςσυμμετείχαναθλητές,
πολλοί από τους οποίους
αποτελούνμέλη τηςΕθνι-
κήςμαςομάδας.»

Ο προπονητής Χρή-
στος Michailov : «Είναι
πολύ χαρούμενος που
ο Γιώργος ανταπεξήλθε
με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο απέναντι σε πολύ
δυνατούς αθλητές όντας
ο μικρότερος στην κατη-
γορία του. Ένα μεγάλο
ευχαριστώ τους χορη-
γούς ΚΑΛΔΕΡΙΜΟΓΛΟΥ
Π ΡΟΔΟΡΜΟ ,  BMW
SERVICE ΝΤΑΛΙΜΠΙ-
ΡΑΣ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩ-
ΛΗΣΗΣΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ
ENDUROSTORE,COFEE
LABΒΕΡΟΙΑΣ,ΛΑΜΠΡΟ-
ΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΙ-

ΚΟΛΑΪΔΟΥΑΣΦΑΛΙΣΤΙ-
ΚΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ,ΜΑΡ-
ΚΕΤ ΤΕΡΤΙΒΑΝΙΔΗΣ,
HARRY’S COFFEE ΚΑΙ
BTI GREECE αλλά και
στους ανθρώπους που
μαςστήριξανμεκάθετρό-
πο, ιδιαίτερα τον Γιάννη
Μητρούλα, την εταιρεία

«Μακέττα», του προπο-
νητές Ιωσηφίδη Στέφανο
προπονητή Τζούντο και
ΣαββίδηΔημήτρη, τον α-
θλίατρο Νικόλαο Δήμου
και την διατροφολόγο
Δέσποινα Τσανακτσίδου.
Τέλος θέλω να επισημά-
νω ότι ο αθλητής μας με

τηνδιάκρισητουαυτήέχει
μοριοδοτηθείγιατηνεισα-
γωγή του σε σχολές της
επιλογής του, ως μέλος
τηςΕθνικήςομάδαςκαιθα
συμμετάσχει στο Βαλκα-
βνικό, στοΠανευρωπαϊκό
καιστοΠαγκόσμιοπρωτά-
θλημα».
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Ανανέωσε
οΣουτζόπουλος
στονΦίλιππο

ΗΔΕτου τμήματοςκαλαθοσφαίρισηςμεχαράανακοινώνει την
ανανέωση τηςσυνεργασίας της με τονΔημήτρηΣουτζόπουλο.Η
ψυχή τηςομάδαςμαςθασυνεχίσει ναφοράει τηναγαπημένη του
φανέλαμετοΝο14καινα«τρώει»τοπαρκέμετογνωστόδυναμι-
σμόπουτονδιακρίνειγια5ησυνεχόμενησαιζόν.

Μετά τονσοβαρό τραυματισμό του τηνπροπερασμένη χρονιά
πουτονκράτησεεκτόςγηπέδωνγια6μήνες,οΔημήτρηςεπέστρε-
ψεπέρσιπιοδυνατός κι αποφασισμένοςαπόποτέ, κάνοντας ένα
πολύδυνατό ντεμαράζστο ιδαίτεροπρωτάθλημα του ενός γύρου
πουδιεξήχθη,έχονταςκατάμέσοόρο11,8ppgκαι6,8rpgσε27,5
λεπτάσυμμετοχής.

«Σούτζο»,σουευχόμαστεναείσαιγερός,νασυνεχίσειςνααγω-
νίζεσαιμετηγλυκιάτρέλακαιτοδυναμισμόπουσεδιακρίνουνκαι
ναχαρείςμιαολοκληρωμένημπασκετικήχρονιά.

20οΠανελλήνιοΠρωτάθλημαΖίουΖίτσου

2η θέση για τον Γιώργο Ιωσηφίδη

Στον Πολύγυρο ο Καντάρκος
Στον Πολύγυρο θα

συνεχίζει την καριέρα
του ο μέχρι πρότινος
φορ τουΦιλίππουΡίζος
Καντάρκος.Ταπροηγού-
μενα τέσσεραχρόνιαα-
γωνίστηκεστονΦίλιππο
Βέροιας, όπου έφτασε
μέχρι τηνΑ2 εθνική κα-
τηγορία, αγωνίζεται στις
θέσεις τωνψηλών, έχει
ύψος2,04,είναι37ετών
και έλκει την καταγωγή
τουαπότιςΣέρρες.

Συνάντησηπαλαιών
αστέρων“στουΘωμά”

Ποδοσφαιρική-αθλητική συνάντηση την περασμένη Κυριακή
‘ΣτουΘωμά’,αγαπημένοςχώροςτωνπαλιώναστεριώντηςομάδας
τουΦΑΣΝάουσα.Εξαριστερών:οάλλοτεπρωταθλητήςχιονοδρο-
μίαςτουΕΟΣ,ΚώσταςΣτάρκας,καιοιπαλιοίσυμπαίκτες:Μάρκου,
Τρούπκος,Κρητίδης,Μιχαηλίδης(Ούνο),καιΓ.καιΒ.Κουρουγεωρ-
γάκης.

Και φυσικά οΘωμάςστο κέντρο, γίνεται όπως για όλους τους
πελάτεςτουσχεδόν…χαλίνατονπατήσουν!Πάνταχαμογελαστός,
ευγενικόςκαιγενναιόδωρος, έναςεπαγγελματίαςκαιάνθρωποςκό-
σμημα!
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Το πανηγύρι του Προφήτη Ηλία στο Ξηρολίβαδο
Το επισφαλές λόγω της σοβούσας πανδημίας κλίμα, δεν επέτρεψε την παραδοσιακή ανα-

βίωση  του πανηγυριού και των  πολιτιστικών  εκδηλώσεων που συνήθως συνοδεύουν τον 
εορτασμό του Αγίου Προφήτη Ηλία στο Ξηρολίβαδο. 

Παρ όλα αυτά οι κάτοικοι  και οι φίλοι του χωριού τίμησαν την Ιερά Μνήμη του Αγίου Προ-
στάτη του Ξηρολιβάδου, με την τήρηση των προβλεπόμενων περιοριστικών μέτρων, στο 
θαυμάσιο φυσικό περιβάλλον του Βερμίου όρους.

Την παραμονή της Εορτής του Παππού Ηλία, όπως αποκαλούν τον Προστάτη τους οι Ξη-
ρολιβαδιώτες,  τελέστηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Προφήτη Ηλία  Μέγας Αρχιερατικός Εσπε-
ρινός, προεξάρχοντος μεταξύ πλειάδος ιερέων, του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Βεροίας κ. 
Παντελεήμονα, ο οποίος κήρυξε και τον Θείο Λόγο. 

Την λατρευτική εκδήλωση της παραμονής του Εορτασμού τίμησε με την παρουσία του ο 
Επίσκοπος της Αρμενικής Εκκλησίας της Βενεζουέλας Σεβασμιότατος κ. Βασίλειος, ο οποίος 
είχε διατελέσει στο παρελθόν και προκαθήμενος της Αρμενικής Εκκλησίας στην Ελλάδα.

Την κύρια ημέρα της Εορτής τελέστηκε  η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία  κατά την οποία  
συλλειτούργησαν ο Αρχιμανδρίτης π. Σωσίπατρος Πιτούλιας, ο οποίος κήρυξε και τον Θείο 
Λόγο και ο Εφημέριος Ξηρολιβάδου π. Ιωάννης Κιουλές. 

 Μετά την Απόλυση τηρήθηκε στον αύλειο χώρο του ναού το έθιμο του πλειστηριασμού 
των εικόνων.

Ακολούθως το εκκλησίασμα μεταφέρθηκε στην Μπούνα, το Καλό Πηγάδι του λιβαδιού, 
όπου τελέστηκε ο καθιερωμένος Αγιασμός της ημέρας.

Οι Ξηρολιβαδιώτες και οι φίλοι του χωριού αντάλλαξαν τις καθιερωμένες ευχές με τις ε-
πιβαλλόμενες προφυλάξεις, προσδοκώντας την αναβίωση του παραδοσιακού πανηγυριού 
τους,  με την πλήρη αποκατάσταση της κανονικότητας.

Στην είσοδο του Προφήτη Ηλία στο Ξηρολίβαδο

 

Η υπαίθρια αρτοκλασία

 
Το έθιμο της δημοπράτησης των εικόνων

 Ο Αγιασμός στο Καλό Πηγάδι, στην Μπούνα

 Η καθιερωμένη φωτογράφιση στη Μπούνα μετά τον Αγιασμό.



Η αναβολή των 
32ων Ολυμπι-
ακών Αγώνων 

του Τόκιο προκάλεσε 
μεγάλη αναστάτωση 
στην κοινότητα του 
αθλητισμού και όχι 
μόνο, αφού το κορυ-
φαίο αθλητικό γεγονός 
επηρεάζει πολλές πτυ-
χές της κοινωνίας.

Σε λιγότερο από μία εβδο-
μάδα η σπουδαιότερη αθλητική
διοργάνωση του πλανήτη είναι
έτοιμη να ξεκινήσει (οστίβος ξε-
κινάει στις 30/7), με ένα χρόνο
καθυστέρηση καιπολλούςπερι-
ορισμούς σε όλα τα επίπεδα.Η
εθνικήμαςομάδαβρίσκεται εδώ
καιδύο24ωραστοΜισάτογιατο
τελευταίοκομμάτιτηςπροετοιμα-
σίας της και τα μέλη της καλού-

νται ναακολουθήσουνμιασειρά
απόπεριορισμούς, αποτέλεσμα
τουΥγειονομικούπρωτοκόλλου
κατάτουcovid-19.

«Η ημέρα ξεκινάει με τεστ
covid-19πριντοπρωινό.Τρώ-
με και μετά πάμε προπόνηση.
Γυρίζουμε 12 και κάτι και στη
μίαπάμεγιαφαγητό.Οκαθένας
παίρνει το καλαθάκι του με τα
φαγητά,πουθέλεικαιτρώμεστο
δωμάτιο μέσαπάλι μόνοι μας ή
με την πόρτα ανοιχτή», είπε η
ΕιρήνηΒασιλείουαπότοΜισάτο
καισυμπλήρωσε. «Τοαπόγευμα
οποίος θέλει πάει προπόνηση
στις 18.00 και στις 20.00 τρώ-
μεπάλι κατά τον ίδιο τρόπο το
βραδινό.Τοπρόγραμμαθα είναι
το ίδιο για τις επόμενες ημέρες,
φαγητό - προπόνηση- ξεκούρα-
ση.Προκειμένουναπερνάειλίγο
πιο ευχάριστα ηώραμας με τα

παιδιά έχουμε ανοίξει τις πόρ-
τες από τα δωμάτια και τα λέμε
εξ αποστάσεως. Βγάζουμε στην
πόρτατουδωματίουμιακαρέκλα
και συζητάμε, ενώ εγώπρος το
παρόν το έχωρίξει στις ταινίες.
Σε κάθεπερίπτωσηπαραμένου-
μεαισιόδοξοικαιδενχάνουμετο
στόχο μας γι΄αυτό που έχουμε
έρθεινακάνουμεεδώ».Αναφορι-
κάμε τιςθερμοκρασίεςπουεπι-
κρατούνστηνπόλη,ηΒασιλείου
είπε: «Έχει αρκετή ζέστη ειδικά
τοπρωί.Θασυνηθίσουμε,όμως,
άλλωστεγι΄αυτόείμαστεεδώνω-
ρίτερα».

Τα μέλη της αποστολής μας
δεν επιτρέπεται να μπαίνουνσε
ασανσέρ και να χρησιμοποιούν
τηνκύριαείσοδοτουξενοδοχείου
κι έτσι για να ανέβουν στα δω-
μάτια τους (τρεις όροφοι) χρησι-
μοποιούν την εξωτερική σκάλα

τουξενοδοχείου.Παρόλααυτάη
ομάδαμας διατηρεί το κέφι της,
την αισιοδοξία της και παραμέ-
νειπροσηλωμένηστοστόχοτης,
πουείναιηκαλύτερηδυνατήπα-
ρουσίαστουςΟλυμπιακούςΑγώ-
νεςτουΤόκιο.

Οιπροπονήσειςτωναθλητών
και αθλητριών μας εξελίσσονται
χωρίς προβλήματα, ενώ υπάρ-
χει μεγάλη ικανοποίηση για τις
αθλητικές εγκαταστάσειςστοΜι-
σάτο,αλλάκαι για τηνφιλοξενία
τωνανθρώπων τηςπόλης,που
φροντίζουν να διευκολύνουν το
έργο της ομάδας μας. Τα μέλη
της ομάδας θα μείνουν στοΜι-
σάτοέωςτις26Ιουλίου,όπουθα
αναχωρήσουν για τοΟλυμπιακό
Χωριό.Οι βαδιστές θα μείνουν
στοπροπονητικόκέντροέωςτην
1ηΑυγούστου,ότανκαιθαανα-
χωρήσουνγιατοΣάπορο.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Ιούνιος-Ιούλιος 2021

Τοσυνεργείο
επιφυλακήςτης
ΔΕΥΑΒκατάτο
διάστημααπό19-
07-2021 μέχρι 
25-07-2021 θα
είναιτοεξής:Αυτό-
ματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.
2331021814.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
19/07/2021 έως 23/07/2021

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).

Oι αντίπαλοι των ελληνικών
ομάδων στην Ευρώπη

Οχτώ ελληνικές ομάδεςηΑΕΚ (Άνδρες), οΠΑΟΚ (Άνδρες- Γυναί-
κες),οΑΕΣΧΠυλαίας(Άνδρες-Γυναίκες),οΔιομήδηςΆργους(Άνδρες),
οΓΣΔράμα1986(Άνδρες)καιηΑΕΠΠανόραμα(Γυναίκες)θασυμμε-
τέχουνσταΚύπελλαΕυρώπηςτηνπερίοδο2021-2022.

Οι έξι εξ’ αυτώνπληροφορήθηκαν σήμερα τους αντιπάλους τους
στοΕΗFEuropeanCupμετάτηνκλήρωσηπουπραγματοποιήθηκεστα
γραφείατηςEHFστηΒιέννη.

EHF European Cup Ανδρών
1οςγύρος(11/12και18/19Σεπτεμβρίου)
RKΣλόμποντα(Βοσνία)-BiancoMonteΔράμα
ΑΕΣΧΠυλαίας-ΝτούκλαΠράγας(Τσεχία)
2οςγύρος(16/17και23/24Οκτωβρίου)
ΔιομήδηςΆργουςμεΣλόμπονταήΔράμα

EHF European Cup Γυναικών
2οςγύρος(16/17και23/24Οκτωβρίου)
ΠΑΟΚMateco-Βεστμαναέγιαρ(Ισλανδία)
ΑΕΣΧΠυλαίας-BSBΣμύρνης(Τουρκία)
HondaΠανόραμα-Αζεριόλ(Αζερμπαϊτζάν)
ΗΑΕΚ θασυμμετέχει μεwild card απευθείας στους ομίλους του

ΕΗFEuropeanLeague (κλήρωση30Σεπτεμβρίου), ενώοΠΑΟΚθα
ξεκινήσειτιςυποχρεώσειςτουαπότον3ογύροτουEHFEuropeanCup
(κλήρωση25Οκτωβρίου).

Τετάρτη 21-07-2021

16:00-21:00 ΜΑ-

ΣΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙ-

ΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18

23310-23132

16:00-21:00ΜΟΥ-

ΡΑΤΙΔΟΥ ΖΩΗ ΒΕ-

ΝΙΖΕΛΟΥ 28 23310-

25130

1 9 : 0 0 - 2 1 : 0 0

ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ

23310-27355

21:00-08:00ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΕΜΠΕΣΙ-

ΝΑΣ20-ΚΤΕΛ23310-27355

Φαρμακεία

ΟλυμπιακοίΑγώνες:Φαγητό,
προπόνηση,ξεκούρασητοπρόγραμμα

τηςομάδαςστοΜισάτο

Συλλυπητήριο
ΤοΔΣτουΖαφειρακηΝάουσαςεκφράζει τημεγάληθλίψητου

γιατηναναπάντεχηαπώλειατουτέωςαθλητήβόλεϊτουσυλλόγου
ΧρήστουΜάντσου.Εκφράζουμεστουςοικείουςτουθερμάσυλλυ-
πητήρια.

Χρήστοθασεθυμόμαστεπάνταμετοχαμόγελοσου!



P Αντιλαμ-
βάνομαι ότι  ο 
μόνος τρόπος να 
πάω διακοπές 
κάνα Σαββατο-
κύριακο είναι να 
εκλεγώ πρωθυ-
πουργός…

 
P Θα το θυ-

σίαζα ως προοπτι-
κή, αλλά όχι και να 
κάνω την αγάπη 
πρώτη κυρία της 
χώρας.

 
P Δεν λέει, 

πρωθυπουργός 
και σώγαμπρος!

 
P Και σου λέ-

ει ο άλλος, να μην 
διχαστούμε στη 
χώρα για τα εμβό-
λια. Εδώ ρε διχα-
ζόμαστε μέσα στο 
σπίτι για τουρλού 
και πατάτες γιαχνί.

 
P Αν διχα-

στούμε, πάντως, εγώ θα πάω στην πλευρά που θα έχει μπου-
φέ.

 
P Χθες γιορτάσαμε τον Προφήτη Ηλία. Προφήτης, επειδή ήταν 

ο πρώτος που είδε τα δύσκολα και πήρε τα βουνά.
 
P Κατά το αμίμητο:
-Τι θα πάρετε;
-Από βουνά τι έχετε;

 
P Κι εμείς, Μύκονο και Σα-

ντορίνη, σαν διασωληνωμένοι 
πιγκουίνοι.

 
P Ο σχεδιασμός μας στο 

Αιγαίο… μπάζει νερά.
 
P Ποια Δύση; Ανήκουμε 

στην κεντρική Ευρώπη. Αν και 
με τρομάζει πιότερο η Φολέγαν-
δρος.

 
P Κανονικά τώρα δεν πρέπει να μαζέψουμε λεφτά και να 

βοηθήσουμε τη Γερμανία για τις πλημμύρες;
 
P Είμαστε όλοι Γερμανοί, που λέγαμε για τους Γάλλους σε 

ανύποπτο χρόνο.
 
P Τελικά μπροστά στην κλιματική αλλαγή συμβαίνει ό,τι 

και με τον Θεό: είμαστε όλοι ίσοι.

 
P Και για την εσωτερική επικαιρότητα, είμαστε όλοι Ντέμης 

Νικολαΐδης.
 
P Τώρα, αν είχε χιούμορ η Βανδή θα τα έφτιαχνε με τον 

Καρβέλα.
 
P Και:
 Ήταν ένας Έλληνας, ένας Άγγλος και ένας Γάλλος και περιέγρα-

φαν την ερωτική τους ζωή
Λέει ο Άγγλος:
– Εγώ έκανα έρωτα με την κοπέλα μου αφού την άλειψα με λάδι 

και ούρλιαζε για 30 λεπτά!
– Σιγά, λέει ο Γάλλος. Εγώ το έκανα με την κοπέλα μου αφού 

την άλειψα με σαντιγί και ούρλιαζε για μία ώρα!
– Έλα μάγκες, είμαι ο καλύτερος από τους δυο σας, λέει ο Έλλη-

νας. Εγώ άλειψα τη γκόμενά μου με λιωμένη σοκολάτα και ούρλιαζε 
για 5 ώρες!

Μην μπορώντας να το πιστέψουν οι άλλοι δύο, τον ρωτάνε με 
ένα στόμα:

– 5 ώρες; Πώς τα κατάφερες;
– Πολύ απλά: μετά σκούπισα τα χέρια μου στις κουρτί-

νες!

Κ.Π.
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Ανοικτό από σήμερα για το 
κοινό το αρχαιολογικό πάρκο 

του «Νεκροταφείου των 
Αρχαίων Αιγών – Βασιλικής 
Συστάδας των Τημενιδών» 

 Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας ενημερώνει ότι το αρχαιολογικό πάρκο 
του «Νεκροταφείου των Αρχαίων Αιγών – Βασιλικής Συστάδας των Τημενιδών» 
θα είναι ανοικτό για το κοινό από την Τετάρτη 21/07/2021 και ώρες 10.00πμ. – 
15.00μμ. 

Λόγω του τρέχοντος σταδίου των εργασιών της δημιουργίας της έκθεσης του 
νέου μουσείου των Αιγών που απαιτούν αυξημένη παρουσία φυλακτικού προ-
σωπικού, η επίσκεψη στο αρχαιολογικό πάρκο θα είναι δυνατή μόνον κατόπιν 
προσυνεννόησης με το αρμόδιο προσωπικό του Μουσείου Βασιλικών Τάφων 
Αιγών (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2331092347).

Σημειώνεται ότι θα ισχύουν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλούς επίσκεψης του 
αρχαιολογικού χώρου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ.Μ.  

Θεσσαλονίκη, 20 Ιουλίου 2021
Α.Π. : 453517(565)
ΠΕΤ: 2106551522

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σε εφαρμογή των διατάξεων των α) ΚΥΑ 1649/45/2014 

(ΦΕΚ 45/Β’/2014), β) Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2014) γ) το 
H.Π. 37111/2021 (ΦΕΚ 1391/Β/2003) και δ) Ν. 4685/2020 
(ΦΕΚ 92/Α/07.05.2020) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 
γνωστοποιούμε στους αρμόδιους δημόσιους φορείς, υπηρεσίες 
και πολίτες ότι έχει κατατεθεί στην υπηρεσία μας και τίθεται σε 
δημόσια διαβούλευση, το με αρ. Πρωτ. 146081/19-07-2021 
διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού 
Σχεδιασμού Κ.Μ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 
– Θράκης  που αφορά:

1. Το έργο: «Διαβίβαση Φακέλου ΜΠΕ, μέσω ΗΠΜ, στο 
πλαίσιο της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης 
του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας από δύο (2) φωτοβολταϊκά 
πάρκα συνολικής ισχύος 39,976MW και συνοδού έργου 
Υποσταθμού Ανύψωσης Τάσης 20/150kV, της εταιρείας 
ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΑΕ», που υποβλήθηκε στο Ηλεκτρονικό 
Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) και έλαβε την Περιβαλ-
λοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 2106551522, που πρόκειται να 
εγκατασταθεί στις θέσεις «ΔΟΡΜΑΝΙ 1» και «ΔΟΡΜΑΝΙ 2», 
πλησίον της ΤΚ Κουμαριάς, ο δε υποσταθμός σε οικόπεδο 
πλησίον της ΤΚ Γεωργιανών, της ΔΕ Βέροιας του Δ. Βέροι-
ας, ΠΕ Ημαθίας.”.

2. Ανήκει στην: υποκατηγορία Α2 - ομάδα  10η: Ανανεώ-
σιμες πηγές ενέργειας μα Α/Α 02.

3. Φορέας υλοποίησης του έργου: ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΑΕ.
4. Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τους αρμόδιους δημόσι-

ους φορείς και υπηρεσίες και  των απόψεων του κοινού στο 
πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης εντός αποκλειστικής προ-
θεσμίας τριάντα (30) ημερών από την  21/ 07/ 2021  έως 20/ 
08/ 2021. 

5. Αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας – Θράκης είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού 
Σχεδιασμού Κ.Μ. (τηλ. 2313–309399  κα. Ι. Βασιλειάδου).

6. Αρμόδια Υπηρεσία για την παροχή των σχετικών περι-
βαλλοντικών στοιχείων είναι η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περι-
βάλλοντος ΠΕ Ημαθίας (τηλ. 2331353634) κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες ή μπορείτε να βρείτε στη σελίδα: http://www.
pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-gr&page=491

7. Το παρόν δημοσιεύεται στην εφημερίδα «ΛΑΟΣ» της Π.Ε 
Ημαθίας την 21 Ιουλίου 2021.  

 Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης – 
πρόσκλησης στον Τύπο βαρύνουν τον φορέα υλοποίησης του 
έργου, βάσει της ΚΥΑ αριθ. Οικ.:1649/4/2014 (ΦΕΚ 45  τ.Β’), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Κ.Μ.  
ΒΕΝΙΑΜΙΝ Ι. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΛΟΥ                  

ΕΡΓΟ: «ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η εταιρεία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙ-

ΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε., η οποία είναι Κύριος του έργου: Αγωγός Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Υψη-
λής Πίεσης Δυτικής Μακεδονίας έχει αναθέσει στην εταιρεία C&M ΤΕΧΝΙΚΗ A.E. την παροχή Υπηρεσιών 
Αδειοδότησης του Έργου, που αφορούν στη σύνταξη των Κτηματολογικών Διαγραμμάτων / Πινάκων και 
των σχετικών Τεχνικών Εκθέσεων για την έκδοση της Απόφασης Εγκατάστασης και Διαδρομής του κύριου 
κλάδου αγωγού του ανωτέρω έργου, που εκτείνεται από τα Τρίκαλα της Π.Ε. Ημαθίας έως τα Κομνηνά της 
Π.Ε. Κοζάνης, καθώς και των υποκλάδων αυτού στις Π.Ε. Ημαθίας, Πέλλας και Κοζάνης.

Για την αδειοδότηση του έργου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, απαιτείται η διαδικασία της 
κτηματογράφησης της ζώνης του ανωτέρω αγωγού (κύριος κλάδος και υποκλάδοι αυτού). Η Εταιρεία 
C&M ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., έχει αναλάβει τη σύνταξη των σχετικών κτηματολογικών διαγραμμάτων/πινάκων, 
σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Η εν λόγω μελέτη εκπονείται από την εταιρεία “ΛΙΝΑΡ-
ΔΟΣ Μ.ΙΚΕ“, η οποία είναι εγκεκριμένος υπεργολάβος της C&M ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Στο πλαίσιο της υπό εκπόνηση κτηματολογικής μελέτης για τη διέλευση του Αγωγού Φυσικού Αερί-
ου, ενημερώνονται οι ιδιοκτήτες των παρακάτω Δήμων:

• ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΑΣ & ΒΕΡΟΙΑΣ  (Π.Ε ΗΜΑΘΙΑΣ )
• ΠΕΛΛΑΣ, ΣΚΥΔΡΑΣ & ΕΔΕΣΣΑΣ   (Π.Ε ΠΕΛΛΑΣ)
• ΕΟΡΔΑΙΑΣ & ΚΟΖΑΝΗΣ    (Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ)
• ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (Π.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ)
οι οποίοι έχουν έννομο συμφέρον, στην περίπτωση που οι ιδιοκτησίες τους επηρεάζονται από τη διέ-

λευση του παραπάνω Αγωγού Φυσικού Αερίου, να προσέλθουν στα παρακάτω γραφεία κτηματογράφησης:
Στις 26/07/2021 και 27/07/2021
• Κρύα Βρύση, ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ διεύθυνση: Βασιλέως Παύλου 2ος όροφος
Προτείνεται για την εξυπηρέτηση των κοινοτήτων ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΚΟΡΥΦΗΣ, ΝΗΣΙΟΥ, ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, 

ΛΕΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ, ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΗΣ, ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, 
ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ, ΑΓ. ΛΟΥΚΑ, ΠΕΤΡΑΙΑΣ, ΚΑΛΥΒΙΩΝ, ΑΣΠΡΟΥ & ΑΡΣΕΝΙΟΥ

Στις 28/07/2021, 29/07/2021 και 30/07/2021
• Γαλατάδες, ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ
Προτείνεται για την εξυπηρέτηση των κοινοτήτων ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ, ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΗΣ, ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ 

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ, ΑΓ. ΛΟΥΚΑ, ΠΕΤΡΑΙΑΣ, ΚΑΛΥΒΙΩΝ, ΑΣΠΡΟΥ & ΑΡΣΕΝΙΟΥ
Στις 02/08/2021
• Τρίκαλα, ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
Προτείνεται για την εξυπηρέτηση των κοινοτήτων  ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΚΟΡΥΦΗΣ, ΛΕΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ, ΑΛΕ-

ΞΑΝΔΡΕΙΑΣ & ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
Στις 03/08/2021 και  04/08/2021
• Νεοχώρι, ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 
Προτείνεται για την εξυπηρέτηση των κοινοτήτων ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΟΡΥΦΗΣ, ΛΕΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ, 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ & ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Στις 05/08/2021 και  06/08/2021
• Άσπρο, ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΣΠΡΟΥ 
Προτείνεται για την εξυπηρέτηση των κοινοτήτων ΑΣΠΡΟΥ, ΑΡΣΕΝΙΟΥ, ΚΑΛΥΒΙΩΝ, ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ, 

ΑΓ. ΛΟΥΚΑ, ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΗΣ & ΠΕΤΡΑΙΑΣ
Στις 26/07/2021 έως 04/08/2021
• Επισκοπή Νάουσας, ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
Προτείνεται για την εξυπηρέτηση των κοινοτήτων ΠΕΤΡΑΙΑΣ, ΚΑΛΥΒΙΩΝ, ΑΣΠΡΟΥ, ΑΡΣΕΝΙΟΥ, 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ, ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ, ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ, ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ, ΜΑΡΙΝΑΣ, ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ, ΧΑΡΙΕΣ-
ΣΗΣ, ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ, ΠΑΤΡΙΔΟΣ, ΦΥΤΕΙΑΣ, ΒΕΡΟΙΑΣ, ΤΡΙΛΟΦΟΥ

Στις 05/08/2021 και 06/08/2021
• Πατρίδα, ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΤΡΙΔΟΣ 
Προτείνεται για την εξυπηρέτηση των κοινοτήτων ΠΑΤΡΙΔΟΣ, ΤΡΙΛΟΦΟΥ, ΦΥΤΕΙΑ, ΒΕΡΟΙΑΣ & ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ
Στις 26/07/2021 έως  30/07/2021
• Κομνηνά, ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΒΕΡΜΙΟΥ
Προτείνεται για την εξυπηρέτηση των κοινοτήτων ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ, ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ, ΠΥΡΓΩΝ, ΜΕ-

ΣΟΒΟΥΝΟΥ, ΚΟΜΝΗΝΩΝ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ, ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ, ΠΕΡΔΙΚΚΑ, ΑΓ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, ΠΤΟΛΕ-
ΜΑΪΔΟΣ, ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ, ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ, ΜΑΥΡΟΠΗΓΗΣ &  ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ 

Στις 02/08/2021 έως  06/08/2021
• Πτολεμαϊδα, ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ, Αγ. Τριάδος 27 
Προτείνεται για την εξυπηρέτηση των κοινοτήτων ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ, ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ, ΠΥΡΓΩΝ, ΜΕ-

ΣΟΒΟΥΝΟΥ, ΚΟΜΝΗΝΩΝ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ, ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ, ΠΕΡΔΙΚΚΑ, ΑΓ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, ΠΤΟΛΕ-
ΜΑΪΔΟΣ, ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ, ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ, ΜΑΥΡΟΠΗΓΗΣ &  ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ 

με ωράριο λειτουργίας 08:30 π.μ με 15:00 μ.μ , για να λάβουν γνώση των αρχικών Κτηματολογικών 
Διαγραμμάτων και Πινάκων της ζώνης διέλευσης του Αγωγού και να συνεργαστούν με τους υπεύθυνους 
της μελετητικής εταιρείας, συμπληρώνοντας το έντυπο δήλωσης ιδιοκτησίας και προσκομίζοντας αντίγραφα 
τίτλων της ιδιοκτησίας τους καθώς και κάθε σχετική πρόσθετη πληροφορία (τοπογραφικά διαγράμματα, 
αντίγραφα δήλωσης στο Κτηματολόγιο κλπ). 

Τα παραπάνω Γραφεία Κτηματογράφησης θα έχουν τις δυνατότητες   να εξυπηρετήσουν τους ιδιοκτήτες 
για το σύνολο της  Ζώνης Κτηματογράφησης του ΑΦΑ, και κάθε ιδιοκτήτης μπορεί να προσέλθει σε οποιοδή-
ποτε άλλο  Γραφείο  προτιμά εάν δεν τον εξυπηρετεί το  αντίστοιχο  προτεινόμενο  για κάθε Κοινότητα. 

Για τη μελετητική Εταιρεία C&M ΤΕΧΝΙΚΗ A.E., Πρατίνου 99, 116 34 Αθήνα,  τηλ. 2107220014, και 
την εταιρεία ΛΙΝΑΡΔΟΣ Μ.ΙΚΕ Φαύνου 55, 111 46 Γαλάτσι τηλ. 2102220455, υπεύθυνος Μηχανικός είναι 
ο κ. Νικόλαος Λινάρδος.

Αθήνα 19/07 /2021
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοι-
κία200 τμ,στηΦυτειάμε
πανοραμικήθέα,σεοικό-
πεδο1.500τ.μ.Τιμήευκαι-
ρίας. Τηλ.: 23310 93389
κοςΧρήστος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμα
2ου ορόφου, άριστο, 85
τ.μ., χ. ασανσέρ, στην
Μητρόπολη, σε τιμή ευ-
καιρίας 38.000 ευρώ.
Τηλ.:6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμα
κοντά στο Μουσείο, 90
τ.μ., 34.000 ευρώ.Τηλ.:
6934 888738Μεσιτιοκό

ΑκίνηταΗμαθίας.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο
700 τ.μ. στηνΑγ.Βαρβά-
ρασεπλαγιά, με θέα τον
Αλιάκμονα, στηνπλατεία
του χωριού. Πληρ. Τηλ.
6981058526.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός χέρ-
σος11.000 τ.μ.στονΆγιο
Γεώργιο, θέση «ΣΥΚΙ-
ΕΣ».Τηλ.: 6945 122583,
Euromesitiki.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ σταόρια
Αγγελοχωριου-Αρχαγγέλου
2χωράφιακολλητά,25και
11 στρέμματα,περιφραγ-

μένα,παλμέτταβερύκοκα
6 ετώνσεφούλπαραγω-
γή, άριστης κατάστασης,
4 εξαιρετικέςποικιλίες, με
μπεκάκια.Παρακαλώμόνο
σοβαρέςπροτάσεις.Κινη-
τό:6945769920.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοπωροπωλείο
επίτηςοδούΜητροπόλεως
στη Βέροια. Πληροφορίες
τηλ.6976063527.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 10ης
Μεραρχίας κοντά στη

ΛέσχηΑξιωμα-

τικών, γκαρσονιέρα, ισό-
γειο,ανακαινισμένη.Τηλ.:
6949 408554 & 6948
726845.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-
μέρισμα στον 3ο όροφο,
κεντρικότατο, κατάπροτί-
μησησε κοπέλαή ζευγά-
ρι.Άνετο,φωτεινό,μεγάλο
σαλόνι, μεγάλο δωμάτιο,
χωλ, κουζίνα, μπάνιο με
μπανιέρα,μεγάλομπαλκό-
νι,μεγάληντουλάπα,καλο-
ριφέρ, αιρ κοντίσιον.Τιμή
ενοικίου250 ευρώ.Πληρ.
τηλ.: 2331062163,23310
60305,6936597771,6936
597770,6936577772.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ52 ενοικι-
άζεται  γκαρσονιέρα, 1ος
όροφος, σε πολύ καλή

κατάσταση. Πληρ. τηλ.:
6945852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ,Μητρο-

πόλεως35, χώρος90 τ.μ.
περίπου,με3χώρουςκαι
κουζινα,W.C.,γιαεπαγγελ-

ματικήχρήσηή γιαδιαμέ-
ρισμα,3οςόρ.Τηλ.: 6932
471705&2331021100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία να
φροντίζει ηλικιωμένη σε
24ωρηβάσηστηΝάουσα,
για την περίοδο 18Αυ-

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 επιβατικό κοινόπωςστοπλαίσιο του νέου
lockdownτροποποιούνταιταδρομολόγιαόλωντωνσυγκοινωνιακώνγραμμών.Ταδρομο-
λόγιατωνλεωφορείωναπότην17Νοεμβρίου2020διαμορφώνονταιωςεξής:

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

ΚΟΠΑΝΟΣ ενοικιάζονται δύο επαγγελματι-
κοίχώροιαπό350τ.μ.οκαθέναςμεδυνατό-
τητα να γίνει ένας χώρος,στονπεριφερειακό
δρόμοΚοπανού, δίπλαστοβενζινάδικοΣαρ-
δέλη, με 5μ. καθαρόύψος, χωρίς εσωτερικές
κολώνεςκαιπεριφραγμένηαυλή600τ.μ.Τιμή
1,00ευρώτοτετραγωνικό.Τηλ.:6944687267
&2332041088.
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γούστουμεαρχέςΣεπτεμ-
βρίου.Τηλ.:6944647074.

ZHTEITAI οικιακήβοη-
θός για τετράωρηπρωινή
απασχόληση δύο φορές
την εβδομάδα σε περιο-
χή της Βέροιας, κάτοχος
διπλώματος αυτοκινήτου.
Τηλ6944324320.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ.23898ΩΡΟΛΟΙ,ενοικιάζεταικομπλέ

επιπλωμένηγκαρσονιέρα29τ.μ.,μικτάκατα-
σκευή1978,1υ/δσαλοκουζίνακαιμπάνιο ,
1οςόροφος,μεανεξάρτητηθέρμανση,A/C
καιελάχιστακοινόχρησταμόνο210€.Αποκλει-
στικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ.116300ΚΕΝΤΡΟΕνοικιάζεταιαπο-
κλειστικάαπότογραφείομαςσπάνιομεγάλο
Studio-γκαρσονιέρα39τ.μ.,1οςόρ.ψηλός
οικοδομήτου1999,σεπολύκαλήκατάσταση,
θέρμανσημεένακλιματιστικό.Πρόκειταιγιαένα
πολύφωτεινόκαιγωνιακόακίνητοστοκέντρο
τηςπόλης,Τιμή220€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
καιΥΠΟΔΕΙΞΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106972ΚΕΝΤΡΟ,ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας45τ.μ.
,στον2οόροφομε1υ/δ,σαλόνι, κουζίνα,
μπάνιο,καινούργιασυνθετικάκουφώματαμε
διπλάτζάμια,ανακαινισμένομερικώς,σεπολύ
καλήγειτονιά,ηθέρμανσητουμεκλιματιστι-
κόκαιέναθερμοπομπό,μεμηναίομίσθωμα
220€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπό
τηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 106232 - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, Κωδ:
106972 ΚΕΝΤΡΟ, ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γκαρ-
σονιέρασυνολικήςεπιφάνειας45τ.μ. ,στον
2οόροφομε1υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,
καινούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,ανακαινισμένομερικώς,σεπολύκαλή
γειτονιά,ηθέρμανσητουμεκλιματιστικόκαι
έναθερμοπομπό,μεμηναίομίσθωμα220€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότη
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115434-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙΓκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνειας55
τ.μ.στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό1Υπνο-
δωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναικα-
τασκευασμένητο1982καιθατοποθετηθούν
καινούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,μεΗλ.Συσκευές,Τέντες,Μπαλκόνια10
τ.μ.-ηθέρμανσημεκλιματιστικόΤιμή:220€.

ΚΩΔ:106992ΕΛΙΑ,ΕνοικιάζεταιΔιαμέρι-
σμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.,σε1οόροφο
υπερυψωμένο,με2υ/δ,σαλόνι, καθιστικό,
κουζίνακαιμπάνιο,διαθέτεικουφώματαα-
λουμινίουμεδιπλάτζάμια,ηθέρμανσητουμε
θερμοσυσσωρευτέςκαι2κλιματιστικά,μεδυο
ντουλάπες,ηλιακόθερμοσίφωνα,διαμπερές,
σεπολύκαλήτοποθεσία,βλέπεισεανοιχτω-
σιά,μεμηνιαίομίσθωμα350€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑ-
ΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13175ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑπεριοχήΔΕ-
Η-ΓΗΠΕΔΟ ,κομπλέεπιπλωμένο108τ.μ.
3οςορ.του1985με2υ/δ,,ηθέατουκαλή
καιηκατάστασητουεπίσης,διαθέτειξύλινα
πατώματα,καιθέρμανσημεσόμπαπετρελαί-
ουκαιθερμοπομπούς,με2κλιματιστικά,για

σοβαρούςμισθωτές,Αποκλειστικήανάθεση
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ζητούμενομί-
σθωμα260€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένηκαιμεηλεκτρικέςσυσκευές,συνολικής
επιφάνειας200τ.μ.σεδύοεπίπεδα.Αποτε-
λείταιαπό2υ/δ,Σαλόνι,Κουζίνα,1Μπάνιο
καιWC.Είναικατασκευασμένητο1998και
διαθέτειθέρμανσηατομική-Πετρέλαιο.Έχει
απεριόριστηθέα,τακουφώματατηςσυνθετι-
κά,μεδιπλάτζάμια,διαθέτειτζάκι,αποθήκη
καιμεγάληαυλή.Τιμή:320€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40
τ.μ.,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σαλό-
νια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,και
δύομπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατότητα
τοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχεικα-
μινάδα),επιπλωμένη,μεαποθήκηκαιμεδύο
ντουλάπες,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλάκαι
ηλιακόθερμοσίφωνα ,προσφέρεταισετιμή
πραγματικήςευκαιρίας ,350€.Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.


ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Κωδ.13867 Ενοικιάζεταικάτωαπότον
περιφερειακόαποθήκη250τ.μ.μεοικόπεδο
6.000τ.μ.περιφραγμένοκαιπεριποιημένο ,
μηνιαίομίσθωμαμόνο600€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:22769-ΣτοΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας38τ.μ.1ος
ορ..Αποτελείταιαπό2Χώρους,Είναικατα-
σκευασμένοτο1980καιδιαθέτειΚουφώματα
Αλουμινίουσυρόμεναμεδιπλάτζάμιακαιμία
αποθήκη-Τιμή:150€.

ΚΩΔ: 105942 ΚΕΝΤΡΟ, Ενοικιάζεται
γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ., 1ος
όροφοςυπερυψωμένος,σεσημείομεγάλης
εμπορικότηταςκαιπροβολής,ενιαίοςχώρος,
μεWC,σεπολύκαλήκατάσταση,ηθέρμανση
τουμεκλιματιστικόinverter,ηλιόλουστοιχώροι,
σετιμήπροσφοράςμόνο:200€,διατίθεταικαι
πλήρωςεπιπλωμένοόπωςτιςφωτογραφίες
στα250€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.24647ΚΕΝΤΡΟκοντάστηΜητρό-
ποληγραφείο47τ.μ.στον3οόροφο,κατάλ-
ληλογιακάθεχρήση,2χώροιμεκοινόwc
ενοίκιο140€.

Κωδ.14025Ενοικιάζεταιστονπεζόδρομο
τηςΒέροιαςμεγάληΕπαγγελματικήΣτέγη213
τ.μ.αποτελούμενηαπό7χώρουςανεξάρτη-

τους,φωτεινούςσεεξαιρετικάκαλήκατάστα-
σημε2WCκαιασανσέρ,μεμηνιαίομίσθωμα
700€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.24368ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ, ισόγειο

κατάστημα72τ.μ.,μεπατάρι20τ.μ.περ.α-
νακαινισμένοόλοεκβάθρων,σευπεράριστη
κατάσταση,καινούργιααλουμινίουκουφώματα
καιμερολάασφαλείαςμετηλεχειριστήριο ,
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ενοίκιο350€.

Κωδ:24448-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ι-
σόγειοκατάστημασυνολικήςεπιφάνειας78
τ.μ.ΔιαθέτειμεγάληπολύβιτρίνακαιWC.Tο
μίσθωματουείναιπολύπροσιτόμόνο250€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24669-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκα-
τάαποκλειστικότηταανακαινισμένοΚατάστη-
μασυνολικήςεπιφάνειας97τ.μ. ισόγειολίγο
υπερυψωμένοαπότοέδαφος.Αποτελείταια-
πό2ΧώρουςκαιέναWCμεγάλο.Τιμή:350€.

Κωδ:24675 -ΕΠΙΤΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-
ΚΟΥΒΕΡΟΙΑΣΝΑΟΥΣΑΣΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νεόδμητοΚατάστημαστεγασμένηςσυνολικής
επιφάνειας850τ.μ.σιδηροκατασκευή,  ισό-
γειογιαπολύαπαιτητικούςμισθωτές,σίγουρα
εκπληκτικόκαιξεχωριστόακίνητο,μεάριστη
προβολήκαισεοικόπεδο4.000τ.μ.Μηνιαίο
μίσθωμα2.500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΘΕΣΕΙΣ

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕΚΛΕΙΣΤΟΠΑΡΚΙΝΓΚστην
καρδιάτηςπόληςμεράμπαεισόδου,μετη-
λεχειριστήριοεισόδου,σεπλήρηλειτουργία,
Βενιζέλου/Μ.Αλεξάνδρουτιμήαπό70€/μήνα.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ13609ΣτηΡάχηΒέροιαςπωλείται

ημιτελέςδιαμ/μα1ουορόφου103τ.μ.με2δ-
σκλκαι επιπλέονμίααποθήκη 50 τ.μ.σε
οικόπεδο1236τ.μ.τιμή20.000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗκαιΥΠΟΔΕΙΞΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ;12970ΕΥΚΑΙΡΙΑ!! ΚΑΤΩΜΟΥ-
ΣΕΙΟπωλείταιδιαμέρισμα63τ.μ.καθαράστο
Ισόγειο,με2υ/δ,σαλονοκουζίνα,μπάνιοκαι
αποθήκη,σεπολύκαλήκατάσταση,ανακαι-
νισμένοκομπλέ,μελίγακοινόχρησταχωρίς
θέρμανση,μαζίμεκλειστόγκαράζ21,50τ.μ.
σετιμήευκαιρίαςόλαμαζίμόνο37.000€.Α-
ποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ:106990ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,ΠωλείταιΔι-
αμέρισμαΙσόγειο91τ.μ.καθ.με2υ/δ,σαλόνι,
κουζίνα,μπάνιοκαιαποθήκη,κατασκευήςτου
1988,σεπολύκαλήκατάσταση,μεατομική
θέρμανσηπετρελαίου,ηλιόλουστουςχώρους,
μερικώςανακαινισμένο,σετιμήπροσφοράς
μόνο:55.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14298 -ΠΑΝΟΡΑΜΑ,ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητανεόδμητοοροφοδιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας119τ.μ.σεδυόρο-
φηοικοδομή1οςΥπερυψωμένος.Αποτελείται
από3Υπνοδωμάτια,Σαλονοκουζίνακαιδύο
Μπάνια .Είναικατασκευασμένοτο2005και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρελαίου,έχει
ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΣυνθετικά,Κλει-
στόΠάρκινγκμεγάλομετηλεχειριστήριο,κήπο
κοινόχρηστοκαιΤζάκι.Διαθέτειηλιακόθερμο-
σίφωνα,BBQ,είναιγωνιακόκαιμεδύοπολύ
μεγάλεςβεράντες-Τιμήμόνο120.000€τελική.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 106881ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,Πωλείται

Μονοκατοικία50τ.μ. Ισόγειο,σεοικόπεδο
470τ.μ.,αποτελείταιαπό1υ/δ,σαλόνι,καθιστι-
κό,κουζίνακαιμπάνιο,επάνωστονκεντρικό
δρόμο,μεατομικήθέρμανσηπετρελαίου,ηλι-
ακόθερμοσίφωνα,σεπολύκαλήτοποθεσία,

ιδανικόγια ιδιοκατοίκηση,μεπολύωραίοκή-
πο,σετιμήπροσφοράςμόνο:50.000€.Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13262 -ΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητανεόδμητημονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας120τ.μ.σε2επίπεδα.
Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλονοκου-
ζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευασμένη
το2001καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πε-
τρέλαιο,έχειαπεριόριστηΘέα,τακουφώματα
αλουμινίουκαιμίααποθήκη.Έχεικήπο,Τζάκι
,BBQ,καιηλ.Συσκευές,Μπαλκόνια24τ.μ.-
Τιμή:200.000€.

Κωδ.13275ΣΠΑΝΙΑΒΙΛΑστηΡάχητης
Βέροιαςμεαποκλειστικήκαιανεμπόδιστηθέα
σεόλοντονκάμποσυνολικήςεπιφάνειας120
τ.μ.κτίσμα,σε4.250τ.μ.οικόπεδομεκήπο
φανταστικό,μειδιωτικήπισίναστοκαλύτερο
σημείοτηςπεριοχήςκαιμέσαστηνκαταπρά-
σινηφύση.Γιαπολύσοβαρούςενδιαφερόμε-
νους,θαυπάρξειυπόδειξηκατόπινραντεβού.
Τιμή290.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

συνολικήςεπιφάνειας420τ.μ.Ημιυπόγειο.
Αποτελείταιαπό6Χώρους,καιWC.Είναικα-
τασκευασμένητο1974-Τιμή:80.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12741-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο

συνολικήςεπιφάνειας35τ.μ.1οςΥπερυψω-
μένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατα-
σκευασμένοτο1978καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Ηλεκτρικό,-Τιμή:27.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:106842ΚΕΝΤΡΟ,ΠωλείταιΚατά-

στημασυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ. ισόγειο
και15τ.μ.πατάρι,αποτελείταιαπόένανενιαίο
χώρομεWC,σεκαλήκατάσταση,προσόψε-
ως,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,σετιμή
προσφοράς47.000€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 22887 - Επί της κεντρικήςΠΩ-
ΛΕΙΤΑΙσυνολικήςεπιφάνειας57τ.μ. Ισόγειο
κατάστημα τοοποίοαποτελείταιαπόέναν
ενιαίοχώροκαιWC.Είναικατασκευασμένο
το1970καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου,
Διπλάτζάμια .σετιμήπροσφοράς:30.000€
.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:105085ΠΑΛΙΑΛΥΚΙΟΓΙΑΝΝΗ ,

πωλείταιαγροτεμάχιο11στρ., ελεύθερομε
μικρήαποθήκημέσακαιμεάδειανόμιμη,τιμή
κομπλέμόνο26.000€.

Κωδ:115745-ΣΤΟΣΑΑΚΤΡΙΛΟΦΟΥ
πριντουΜπονάνουπωλείταιωραιότατοαγρο-
τεμάχιοσεσχήμαορθογώνιομεσύνδεσηστο
δίκτυουψηλήςπίεσης,συνολικήςεπιφάνειας
26.100τ.μ.άδειοηκαιμισθωμένο,μεδικήτου
βάνα,Τιμή:58.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13295-ΞηρολίβαδοΠΩΛΕΙΤΑΙπο-

λύπολύσπάνιοοικόπεδοσυνολικήςεπιφάνει-
ας237τ.μ.καισεμοναδικόσημείοτουχωριού
.Τιμήμόνο18.000€.

Κωδ:12904-ΆγιοςΓεώργιοςΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας863τ.μ.εντός
σχεδίου ,μεσ/δ0,8σετιμήευκαιρίαςμόνο
14.000€.

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

Κωδ:12917-ΠατρίδαΠΩΛΕΙΤΑΙΟικό-
πεδοσυνολικήςεπιφάνειας1336τ.μ.εντός
σχεδίουπόλεωςτιμή:60.000€.

Κωδ13147ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,στοκάτωμέ-
ροςτουπροςτηΒέροιαπωλείταιέναοικόπεδο
1600τ.μ.,εξαιρετικό,άρτιοκαιοικοδομήσιμο
2οαπότηνάσφαλτο,κατάλληλογιαανέγερση
πολυτελούςβίλας,τιμή21.000€.

Κωδ.13010ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙπωλείταιοικό-
πεδοστηνείσοδοτουχωριούαπότηνπλευρά
τηςΒέροιαςμε1965τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομή-
σιμο,σετιμήεξαιρετικάχαμηλήμόνο25.000€.

Κωδ.12878ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, κοντάστην
εκκλησίατουΑγίουΓεωργίου,πωλείταιμεγά-
λοχωραφοοικόπεδο6.850τ.μ.,τοοποίοευρί-
σκεταιστηνεπέκτασητουσχεδίουκαιμάλιστα
στο2οστάδιο,μετατρέπεταισεδύοοικοδομι-
κάτετράγωναεξαιρετικόγιαεπένδυση,ευρί-
σκεταισεδύοδρόμουςκαιπάνωσεάσφαλτο
,τιμήόλοαπό85.000€,τώραμόνο18.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ.13515ΣΠΑΝΙΟΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟΠΕ-

ΔΟκατάλληλογιαΞενοδοχείο,ΚέντροΑπο-
κατάστασης,ΚλινικήηΟίκοΕυγηρίαςκαιόχι
μόνοστηθέσηΚαβάκιαδίπλαστολόφοΜα-
γούλαπάνωστοδρόμογιατηΡάχη12.000
τ.μ.αμφιθεατρικόμεθέαόλοντονκάμποτης
ΗμαθίαςκαιορατότηταμέχριτηνΘεσ/νίκη .
Πρόκειταιγιαοικόπεδοφιλέτο,προνομιούχο
απόκάθεάποψη,αναφέρεταιμόνοσεπολύ
σοβαρόεπενδυτή,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,
Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο,
τιμή450.000€.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός λογιστή για λογιστικό γραφείο
στη Βέροια. Θέση εργασίας πλήρης απασχόληση.
Προσόντα απαραίτητα: γνώσεις λογιστικής-μισθοδο-
σίας. Γνώσηπρογραμμάτων λογιστικής μισθοδοσί-
ας (θα προτιμηθούν όσοι γνωρίζουν προγράμματα
EPSILONET).Επιθυμητήκάρταανεργίας.Τηλ.επικοι-
νωνίας:2331063666ΚΑΙ6944771766.

Πωλείται οδοντιατρείο
ως επιχείρηση, πλήρως εξοπλισμένο,

με συνεχή 40ετή λειτουργία,
λόγω επικείμενης συνταξιοδότησης

ΒρίσκεταισεπρονομιακόσημείοτηςΑλεξάνδρειαςΗμα-
θίας,στηνπλατείαΕλευθερίας. Ιδιόκτητοςχώροςμεάμεση
πρόσβασηαπό κεντρικό δρόμο,σε υπερυψωμένο ισόγειο
με εύκολη στάθμευση.Μεγάλη λίστα ενεργών πελατών.
Το ακίνητο 100 τ.μ. αποτελείται από 3 κύριους, άνετους,
λειτουργικούς χώρους και 2W.C.Ο χώροςαναμονής των
ασθενώνείναιπλήρωςεξοπλισμένοςμεέπιπλαάριστηςκα-
τάστασηςκαιθέσηΓραμματείας.Οκύριοςχώροςτωνιατρι-
κώνεπεμβάσεωνδιαθέτειόλοτοναναγκαίοοδοντιατρικόε-
ξοπλισμό,όλατααναλώσιμαυλικάκαιεργαλεία,μεγάλοπά-
γκοεργασιών,γραφείογιατρού,βοηθητικόγραφείοΓραμμα-
τείας-βοηθού οδοντιάτρου.Υπάρχει και δεύτερη ανενεργή
έδρασεξεχωριστόχώρο.Οτρίτοςχώροςλειτουργείκυρίως
ωςβοηθητικός, απολυμαντικός, αποθηκευτικόςμε νιπτήρα
και ντουλάπια.Το ακίνητο έχει ατομικό καυστήρα θέρμαν-
σηςκαιπολύκαλήμόνωση,πουτοκαθιστάπολύζεστότο
χειμώνακαιπολύδροσερότοκαλοκαίρι.Φυσικόςφωτισμός
καθ’όλητηδιάρκειατηςημέρας.Στηντιμήπαραχωρούνται
δερμάτινοσαλόνι, γραφεία, τραπεζάκι μέσης, βιβλιοθήκες,
κάμεραπαρακολούθησης,ψυγείο, 2 air-conditions, τηλεο-
ράσεις κτλ.Οι όποιοι ενδιαφερόμενοι μπορούν ναστείλουν
SMSμεταστοιχείατουςστο6930788695καιθαεπικοινω-
νήσουμεάμεσαμαζίτους.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άνδρας ή
γυναίκαναγνωρίζειπολύ
καλάΑγγλικά και Ιταλικά
ή καιΔικηγόρος με αντι-
κείμενοΔημόσιεςΣχέσεις
εξωτερικού. Πληρ. τηλ.:
6970463054.

Στην Γρίτσα Λι-
τοχώρουΠιερίας σε
απόσταση 50 μέτρων
από την θάλασσα, σε
καταπράσινοπεριβάλ-
λον, νοικιάζονται για
την θερινή περίοδο
διαμερίσματαπλήρως
επιπλωμένα και εξο-
πλισμένακαιμεWi-Fi.
(τηλ. 6977 241877,
23520 61207, 23510
33873).

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ΦΑΡ-
ΜΑΚΟΠΟΙΟΣ  ή  υ-
πάλληλος για φαρ-
μακ ε ί ο  σ το  Δήμο
Ν ά ο υ σ α ς .  Θ έ σ η
πλήρους  απασχό-
λησης. Θα εκτιμηθεί
εμπειρία στις πωλή-
σεις ή σχετική με το
χώρο προϋπηρεσία.
Αποστολή βιογραφι-
κών: pharmajob7@
yahoo.com



ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγόςΤΑΧΙμε ειδική
άδειακαικοπέλαγιαγραφείομεγνώ-
σειςΗ/Υ.Πληρ.τηλ.:2331071553.

ΕΤΑΙΡΙΑ, μέλος του δικτύου
Coffee Berry, ζητά να προσλάβει
άμεσα γιαστελέχωση του καταστή-
ματος στηΒέροια, Barista καιπω-
λητές λιανικής.Απαραίτητη προϋ-
πόθεση η προηγούμενη εμπειρία
σεαντίστοιχηθέση.Μόνιμηεργασία
καιμισθόςβάσηεμπειρίας.Αποστο-
λή βιογραφικών στο Coffeeberry.
veroia@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εργάτης αρτοποιείου
γιαμόνιμηαπασχόλησησεφούρνο
στην Πατρίδα.Απόφοιτος σχολής
ή προϋπηρεσία απαραίτητη. Τηλ.:
6944271012.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γυναίκα για κουζί-
να να εργασθεί σε ταβέρνα για
Σάββατο και Κυριακή. Τηλ.: 6972
012622κοςΧρήστος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σερβιτόροι για να
εργασθούνσεταβέρναγιαΣάββα-
τοκαιΚυριακή.Τηλ.:6972012622
κοςΧρήστος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙσερβιτόροςγιαναερ-
γασθει Σαββατοκύριακο στην τα-
βέρνατου«Χαρατσή»στηΒεργίνα.
Πληρ.τηλ.:6906404964.

ΖΗΤΕΙΤΑΙμαραγκόςναεργασθεί
σε βιοτεχνία, πλήρεςωράριο, μό-
νοπρωϊνά,ασφάλιση.Θαεκτιμηθεί
προϋπηρεσία.Τηλ.:6951226409.

ΖΗΤΕΙΤΑΙδιανομέαςμεδικότου
μηχανάκι.Γιαπληροφορίεςστοτηλ.
6986885352

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙάτομαγιατοσέρβις,
άνω των 20 ετών, για την κουζινα
βοηθητικόπροσωπικόκαιγιατηλά-
ντζα,απόταβέρναστηΒέροια.Τηλ.:

2331070846,ώρεςεπικοινωνίαςα-
πότις12μ.καιμετά.

ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομοέμπειρογιατοκυ-
λικείοστοΝοσοκομείοΒέροιας.Ώρες
επικοινωνίαςγιαενημέρωση6.00μ.μ.
έως8.00μ.μ.στοτηλ.6944577645.

ZHTEITAI βοηθός λογιστή για
εργασίασε λογιστικό γραφείο.Απα-
ραίτητη, τριετής τουλάχιστονπροϋ-
πηρεσία.Τηλέφωνο:2331021106.Α-
ποστολήβιογραφικώνστοygronat@
hotmail.com.

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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Η ΤΟΥΟΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-
ΔΗΣ&ΣΙΑΟ.Ε.ζητάΜηχα-
νικόαυτοκινήτωνγιαπλήρη
απασχόληση. Τηλ.: 23310
62780&6978770066.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ40000€
ΑΣΤΙΚΑ88Τ.Μ2ΔΣ-ΚΚοπλαμ,χωριςασανσερ50000€
ΩΡΟΛΟΙ67τ.μπροσοψης1ΔΣΚΚΑΛΟ43000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85+50 τ.μ 3ΔΣ-Κ Ισογειομεχρησηαυλης
30000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ κοντα στοΜουσειοΜονοκατοικια 75+75 τ.μ
Οικ.200τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ
70000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ85τ.μ2οςχ.ασανσερ.Αυτ.Θ.κοπλαμ,διαμπερες
2ΔΣΚΑ.Θ38000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ106τ.μδιαμπερες,κοπλαμ,Θεα,Α.Θ.81500€
ΠΑΣΑ-ΚΙΟΣΚΙ67τ.μ2ΔΣΚΛΟΥΞμεθεα,αποθηκη,θεση62000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ ισογειαυπερυψ.γκαρσονιερα35τ.μ1ΔΣΚα-
ποθ.18000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ3ΔΣΚΑ.Θ27000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ87τ.μ2ΔΣΚΑCΗμ/γειομεμπαλκονι23000€
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥισογειαΓκαρσονιερα35τ.μ10000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ45000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑπανωαπόΠιεριωνμεοικοπ.300τ.μ90000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑστουντιοΛΟΥΞεπιπλωμενο200€
ΠΡΟΣΑΣΩΜΑΤΑ1ΔΣΚ70τ.μεπιπλωμενομεΔΕΗκτλπ350€
ΠΡΟΣΚΩΣΤΟΧΩΡΙκτημαμεκαστανιεςκαιαγροικιαεξοχικη
1200ΕΤΟΝΧΡΟΝΟ
ΚΟΝΙΤΣΗΣεπιπλωμενομεολεςτιςσυσκευες1ΔΣΚΑ/C250€
ΕΛΗΑ2ΔΣΚΤζακι,Ωρ/σηπαρκιγκ.αποθηκηκοπλαμ400€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟοικοπεδο450τ.μχτιζει50τ.μ,μεΘεαΘαλασσα
μεαδεια15000€
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ22000τ.μγιαΦωτοβολταικά35000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ15στρ.ΘεσηΣυκιεςγιαφωτοβολταικαη
καλλιεργειες17000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗκονταΚτισμαβιομηχανικο700τ.μμεοικοπεδο
2στρ.130000€

ΚΡΕΒΑΤΑΣ15στρ.μεακτινιδια,πομωνα,περιφραξη75000€
ΒΕΡΟΙΑΟΙΚΟΠΕΔΑ160τ.μ,155,190τ.μ30000,26000,22000€
ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ1100τ.μοικοπεδο0,8σ.δμονο8000€
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟοικοπεδοπανοραμικο4000τ.μ200000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο4στρσεασφαλτομεκτισματασοβα-
ρεςπροτασεις
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανικο
μόνο23000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ. ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΑΓΟΡΑ85τ.μγιαΙατρειο,Ινστιντουτοκτλπ.70000€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΓΚΑΡΑΖΚλειστο18τ.μσταπαπακια7000€
ΚΕΝΤΡΟστονΑγ.Παταπιοκαταστημα18τ.μκαταλληλογια
παρκιγκ28000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΟεπαγ.χωρος-270τ.μγιαφροντιστηριο-διαβιουμαθη-
σηκτλπ700€
ΑΓΟΡΑΚΑΤΑΣΤΗΜΑΜΕΜΕΓΑΛΗΠΡΟΣΟΨΗ180+180+40
παταρι3500€
ΠΡΩΗΝΦΟΥΡΝΟΣκοντασταΑστικα100τ.μ+υπογ120μεπε-
λατειααξιολογη500€
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΣΕΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΜΕΘΑΛΑΜΟΥΣ-ΨΥΓΕΙΑ
στηνΒεροια4000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΠΑΡΚΙΓΚκλειστο25τ.μΕργοχωρι50€
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ85τ.μΕργοχωρικαινουριο300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντα καταστημα 42τ.μ+υπογ+παταρι450€
Σοβαρεςπροτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

Από την εταιρία
διανομών ΚΟΡΜΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ, με έδρα
τη Βέροια, ζητείται
για μόνιμη εργασία,
οδηγός, με δίπλω-
μα Γ΄ κατηγορίας και
Πιστοποιητικό Επαγ-
γελματικής Ικανότη-
τας (Π.Ε.Ι.), ηλικίας

25-35 ετών.Παρακαλώαποστείλετε τοβιογραφικόσαςστοemail:
STEFANOSGIT@yahoo.gr.Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2331062211.

Η εταιρία Paini Α.Ε. επιθυμεί 
να προσλάβει μηχανολόγο – 

μηχανικό παραγωγής  
ΑπαραίτηταΠροσόντα
•ΓνωσηλογισμικώνπρογραμμάτωνERP
•Τουλάχιστον 3 χρονιά προϋπηρεσία σε

ανάλογηθέση
•Πτυχίοτριτοβάθμιαςεκπαίδευσης
•Εξαιρετικάεπικοινωνιακάχαρακτηριστικά
Παρέχονται
•Αποδοχέςανάλογαμεταπροσόντα
•Άριστοπεριβάλλον
•Προοπτικήεξέλιξης

Αποστολή Βιογραφικού: info@panini-foods.gr

Ζητείται οδηγός πωλητής σε 
εταιρία τροφίμων στην Βέροια, 
απαραίτητα χαρακτηριστικά:
·Τουλάχιστον5έτηεμπειρίαςσεπαρόμοια

θέσηστονχώροτωντρόφιμων(FMCG)
·Πτυχίοδευτεροβάθμιαςεκπαίδευσης
·Άριστεςεπικοινωνιακέςικανότητες
·ΓνώσηΗ/Υ(MSOffice,Erp)
·ΔίπλωμαΓκατηγορίας

Παρέχονται
·Αποδοχέςανάλογαμεταπροσόντα
·Άριστοπεριβάλλον
ΕίδοςΕργασίας:Πλήρηςκαιμόνιμηαπασχόληση,
Αποστολή Βιογραφικών: info@panini-foods.gr

Η εταιρία Panini Α.Ε. επιθυμεί 
να προσλάβει εργάτες / 
εργάτριες παραγωγής

ΑπαραίτηταΠροσόντα
•Γενικήπροϋπηρεσίασεβιοτεχνική-βιομη-

χανικήπαραγωγή
•Επικοινωνιακάχαρακτηριστικά
Παρέχονται
•ΠλήρηΑπασχόληση
•Άριστοπεριβάλλον
•Προοπτικήεξέλιξης

Αποστολή Βιογραφικού: info@panini-foods.gr

ΒΟΗΘΟΣΛΟΓΙΣΤΗ(Κωδ.Αγγ.ΥΠΒΛ_2)
Η εταιρίαAlexander

S.A, που εδρεύει στη
Βέροια, ανακοινώνει το
άνοιγμανέαςθέσηςεργα-
σίαςΒΟΗΘΟΥΛΟΓΙΣΤΗ,
στο τμήμα του λογιστηρί-
ουτης.

ΑπαραίτηταΠροσόντα
•ΚάτοχοςπτυχίουΑΕΙ

ήΤΕΙΟικονομικώνΣπου-
δών

•Προϋπηρεσίασεανάλογηθέσηλογιστηρίου
•ΓνώσηΗ/ΥκαιπρογραμμάτωνERP
•ΓνώσηΑγγλικήςγλώσσας
ΠαροχέςΕταιρίας
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε ένα σύγχρονο και ευχάριστο

περιβάλλον
•Μόνιμηαπασχόληση
•Προοπτικέςεξέλιξης
Οιυποψήφιοιθαπρέπει ναπαραδώσουνμέχρι τις  15 Ιουλίου

2021βιογραφικόώστε ναπεράσουναπόπροσωπικήσυνέντευξη
καιναγίνειάμεσαηπρόσληψήτους.Κατάθεσηβιογραφικώνστην
έδρατηςεταιρίας,είτεσεηλεκτρονικήμορφήστοemailhr@aqf.gr,
καιστις2περιπτώσειςεπιβάλλεταιφωτογραφίαυποψηφίου.

ΣτοβιογραφικόνααναγράφεταιοΚωδικόςτηςαγγελίαςΥΠΒΛ_2.
Πληροφορίες
ΤμήμαΑνθρωπίνουΔυναμικού2331023774

ΠΩΛΕΙΤΑΙεπιχείρησηκα-
τασκευής κορνιζών, πώλη-
σηςπινάκων, ειδών ζωγρα-
φικής, υλικών για κόσμημα
κ.ά. Παρέχεται το πελατο-
λόγειο και τεχνική υποστή-
ριξη. Πληρ. στο τηλ.: 6977
205016.

Η νηματουργείαΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣΑ.Ε με έδρα τηνΝά-
ουσαΗμαθίαςζητάειναπροσλάβειάμεσα:

·ανειδίκευτουςεργάτες-εργάτριες.
·τεχνικόπροσωπικό,απόφοιτουςΤΕΙ–ΕΠ.Α.Λ. :Μη-

χανολογίας–Ηλεκτρολογίας–Ηλεκτρονικών–Αυτοματι-
σμώνκαιβιομηχανικήςπαραγωγής.

Οι θέσεις εργασίας είναι πλήρους απασχόλησης.
Περισσότερες πληροφορίες κα Όλγα Ρούσσου στο
email rolga@varvaressos.eu , ή στα τηλ.της εταιρίας
2332052650-60

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ  σ τη
Βέροια ΖΗΤΑ φαρμα-
κοποιό ή βοηθό φαρ-
μακείου για πλήρη α-
πασχοληση. Αποστολή
βιογραφικών στο: info.
pharmacywork@gmail.
com.



ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑαναλαμβάνειτηφροντίδαγε-

ρόντωνγιακάποιεςώρεςήκαιγια24ω-
ρηβάση,καθαριότητασπιτιών,γραφεί-
ωνκαισκάλες.Τηλ.:6940998054.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ,

απόφοιτος κλασικού τμήματιος,
με πολύχρονη διδακτική πείρα,
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε
μαθητέςΔημοτικού-Γυμνασίου-Λυ-
κείου.Ειδικέςτιμέςσεαδέλφιακαι
σε γκρουπ 2-3 ατόμων. Θερινά
μαθήματα  κάλυψης κενών που
δημιουργήθηκαν λόγωπανδημίας.

Τμέςπροσιτές.Τηλ.επικοινωνίας:
6973387996&2331304510.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣζητείγιαγνωριμίασο-

βαρή κυρία  έως 55 ετών.Πληρ.
τηλ.:6984040769.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  βρεφικά είδη

της CICU: καροτσάκι (χειμωνιά-
τικο-καλοκαιρινό), καλαθούνα με
βάση, τραπεζάκι φαγητού, κάθι-
σμα αυτοκινήτου και 2 ποδήλα-
τα παιδικά σε πολύ κατάσταση,
400ευρώόλαμαζί.Τηλ.: 23310
62621.

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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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ25τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΠΑΠΑΚΙΑ30τ.μ.επιπλωμένο,140€
ΚΕΝΤΡΟ22τ.μ.150€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένοπλήρες,
220€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ30τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ30τ.μ.καινούργιο180€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,240€
ΚΕΝΤΡΟ50τ.μ.ανακαινισμένο,ατομ.λέβητας,280€
ΚΕΝΤΡΟ60τ.μ.ανακαινισμένοατομ.λεβητας,280€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ65τ.μ.νεόδμητο,τζάκι,330€
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.15ετίας,320€
ΕΛΙΑ110τ.μ.καλό420€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,400€
ΕΛΙΑ110τ.μ.κεντρικήθέρμανση260€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ200 τ.μ. επιπλωμέ-
νο,καλό,350€
ΠΑΝΟΡΑΜΑΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 180 τ.μ. τζάκι,ατομ.
λέβητας,κλίμα600€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ35τ.μ.καινούργιο34.000€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.ανακαινισμένο,18.000€
ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ65+65τ.μ,σε2ορόφους35.000€
ΕΛΙΑ65τ.μ.10ετίας62.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ65τ.μ.33.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ67τ.μ.15ετίας65.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ69τ.μ.τζάκι,αποθήκη,55.000€
ΚΕΝΤΡΟ70τ.μ.48.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ70τ.μ.καλό,62.000€
ΕΛΙΑ80τ.μ.μεαποθήκη75.000€
ΕΛΙΑ80τ.μ.πολύκαλό85.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ84τ.μ.μεατομικόλέβητα,79.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ85τ.μ.μεθέσηστάθμευσης,85.000€

ΚΕΝΤΡΟ85τ.μ.ρετιρέ70.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ86τ.μ.15ετίας67.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ87τ.μ.διαμπερές55.000€
ΚΤΕΛ90τ.μ.καλόευκαιρία25.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.καινούργιο85.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ90τ.μ.μεβεράντα37.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ90τ.μ.55.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ93τ.μ.28.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ100τ.μ.15ετίας68.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ100τ.μ.28.000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.μεθέα50.000€
ΓΗΠΕΔΟ95τ.μ.7ετίας95.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ107τ.μ.καινούργιο130.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ120τ.μ.αποθήκη,γκαράζ,127.000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.υπερλούξ,130.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ115τ.μ.57.000€
ΓΗΠΕΔΟ120τ.μ.πάρκιν120.000€
ΕΛΙΑ120τ.μ.140.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ130τ.μ.καινούργιο120.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.μεαποθήκη,γκαράζ,108.000€
ΚΕΝΤΡΟ140τ.μ.μεβεράντα,82.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ140τ.μ.5ετίας100.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 145 τ.μ. 10ετίας με 2wc γκαράζ,
185.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ150τ.μ.καινούργιο150.000€


ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ50τ.μ.σεοικόπεδο460μέτρων,
16.000€

ΜΕΛΙΚΗ35τ.μ.σεοικόπεδο500μέτρων,18.000€
ΦΑΝΚΥΠΡΟΥ 65 τ.μ. σε οικόπεδο 250 μέτρων,
30.000€
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.30.000€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ100τ.μ.40.000€
ΤΡΙΛΟΦΟΣ 180 τ.μ. σε οικόπεδο 630 μέτρων,
105.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 135 τ.μ. σε οικόπεδο 550 μέτρων,
22.000€
ΣΕΛΙ40τ.μ.45.000€
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ90 τ.μ. 2οροφησεοικόπεδο850μέ-
τρων60.000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ107τ.μ.ανακαινισμενησε14στρεμ.
75.000€
ΚΟΡΥΦΗ 120τ.μ. παλαιά σε οικόπεδο 1.000 μέ-
τρων20.000€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 210 τ.μ. σε 2 επίπεδα, καινούργια
200.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 70 τ.μ. σε οικόπεδο 500 μέτρων
20.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ210τ.μ.2μονοκατοικίες65.000€
ΚΕΝΤΡΟ140τ.μ.παραδοσιακήκατοικία55.000€
ΑΣΩΜΑΤΑ175τ.μ.μεζονέτασε3επίπεδα150.000€
ΦΥΤΕΙΑ 70+70 τ.μ. σε οικόπεδο 450 μέτρων
150.000€
ΑΣΩΜΑΤΑσεοικόπεδο350μέτρων70.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣημιτελήςοικοδομή125.000€
ΚΑΒΑΣΙΛΑμονοκατοικίασε2επίπεδα55.000€
ΝΑΟΥΣΑ150τ.μ.σεοικόπεδο280μέτρων,εξαιρε-

τική,120.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 220 τ.μ. σε οικόπεδο 400 μέτρων,
λουξ,220.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΤΕΛ25τ.μ.καλό,250€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ35τ.μ.πάνωστηνΑριστοτέλους,150€
ΚΤΕΛ35τ.μ.έτοιμογιακαφέ–αρτοποιείο,260€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ40τ.μ.καλό,380€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,450€
ΚΤΕΛ50τ.μ.,μεπατάρικαιυπόγειο,270€
ΠΙΕΡΙΩΝ60τ.μ.,καλό,300€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ80τ.μ.καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ80τ.μ.μεπατάρι,καλό,200€
ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.14ετίας,καλό,480€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝκτίριο140τ.μ.570€
ΠΙΕΡΙΩΝ170τ.μ.μεπατάρι,πολύκαλό,800€
ΚΑΤΩ ΒΕΡΜΙΟ 400 τ.μ. Ξενοδοχείο εξαιρετικό,
16.500€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ156μέτρα,πολύκαλό,29.000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ400μέτρα,καλό,16.000€
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣΚΑΤΟΙΚΙΕΣ460μέτρα,38.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ475μέτρα,περιφραγμένο,16.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα, στο κέντρο του χωριού,
24.000€
ΣΚΥΛΙΤΣΙ500μέτρα,καλό,6.000€

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

Ζητούνται διανομείς και barista
με προϋπηρεσία για το νέο 
κατάστημα coffee island

Από το νέο κατάστημα coffee islandστηνπλατείαω-
ρολογίουζητούνταιδιανομείςκαιBaristaμεπροϋπηρεσία
στονχώροτουκαφέ.

Επικοινωνία:  6942456600,
civeroiaraktivan@gmail.com

Από την επιχείρηση «ΦΡΑΝΤΖΗΣΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑ-
ΣΤΕΙΑ»ΖΗΤΕΙΤΑΙβοηθόςΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ.

Απαραίτηταπροσόνταόρεξη,κέφιγιαδουλειάκαιδημιουργία.
Πλήρεςωράριο,Ασφάλιση.Μισθός ικανοποιητικός.Μόνιμη

θέση εργασίας.Η εμπειρία θα ληφθεί υπ όψιν.Πληροφορίες
και βιογραφικά στοmail bakeryfrantzis@gmail.com ή αυτο-
προσώπωςστο κεντρικό κατάστημαΜΙΑΟΥΛΗ17στηΒέροια
(8.00-11.00π.μ.)

Η εταιρίαΑφοιΧατζησυμεώνογλουΟΕ,
εξουσιοδοτημένοςεπισκευαστήςοχημάτωνΜΑΝπροσφέρειθέσεις
εργασίαςπλήρουςαπασχόλησηςσε:

1. Μηχανικό φορτηγών λεωφορείων
ΚύριαΚαθήκοντα:
•Εκτέλεσημηχανικών,μηχανολογικώνδιαγνώσεωνκαι εργασι-

ώνσεφορτηγάκαιλεωφορεία
Απαραίτηταπροσόντα:
•Απόφοιτος (-η)ΤΕΙήΤεχνικήςΕπαγγελματικήςΣχολήςειδικό-

τηταςΜηχανικούΟχημάτων.
•Προϋπηρεσίατουλάχιστον3ετώνσεαντίστοιχηθέσηστοντο-

μέατωνΦορτηγών-Λεωφορείων.
Εκπληρωμένεςστρατιωτικέςυποχρεώσεις(γιατουςάνδρεςυπο-

ψηφίους).
•Προοπτικέςεξέλιξηςκαιανάπτυξηςμέσασεάριστοπεριβάλλον

εργασίας.

2. Βοηθό μηχανικού

3. Ηλεκτρολόγο οχημάτων

Υπεύθυνοιεπικοινωνίας
ΚοςΧρήστοςΧατζησυμεωνογλου2331041353
ΚοςΓιώργοςΧατζησυμεωνογλου2331041629
Ταβιογραφικάσημειώματαθαπρέπεινααποσταλούνστηνηλε-

κτρονικήδιεύθυνση:chatzibr@otenet.gr
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