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Καλή θητεία
με πνεύμα συνεργασίας

Τα νέα δημοτικά συμβούλια είναι πλέον παρό-
ντα, με ονοματεπώνυμα και καλούνται να αναλά-
βουν τις τύχες και το μέλλον των Δήμων κατά τα 
υποσχεθέντα στα προεκλογικά τους προγράμμα-
τα και ομιλίες.

Από Σεπτέμβριο, ο κάθε κατεργάρης στον πά-
γκο του, που λέει και η λαϊκή ρήση, για να αποδεί-
ξουν ότι πραγματικά αξίζουν την εμπιστοσύνη των 
συμπολιτών τους και την ψήφο τους, η οποία τους 
οδήγησε στα έδρανα των Δημοτικών Συμβουλίων, 
ενός θεσμού που τα τελευταία χρόνια έχει πληγεί 
και έχει υποβαθμιστεί από την «ποιότητα» του 
πολιτικού λόγου και την έλλειψη «πολιτικού πολι-
τισμού» που σε πολλές περιπτώσεις, ξεπέρασαν 
τα εσκαμμένα.

Η επόμενη 4ετία επιτάσσει ως γνωστόν, συνερ-
γασίες, απαραίτητες για την παραγωγή έργου. Ευ-
χόμαστε πραγματικά αυτό το πνεύμα να επικρα-
τήσει και με ωριμότητα να προχωρήσει ο Δήμος 
εκεί που αξίζει, όπως άλλωστε όλοι οι συνδυασμοί 
επιθυμούσαν προεκλογικά!

Α ΔΕ ΣΜΕΥ ΤΗ ΚΑ ΘΗ ΜΕ ΡΙ ΝΗ
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«Κλείνει» και το εργοστάσιο 
γάλακτος (εβαπορέ)
στο Πλατύ Ημαθίας

Εδώ και μέρες ήρθε στα αυτιά μας η πληροφορία για «κλεί-
σιμο» του εργοστασίου της πρώην ΝΕΣΤΛΕ στο Πλατύ Ημαθί-
ας και αρχίσαμε να ψάχνουμε το θέμα.

Και πράγματι κάτι συμβαίνει εκεί και ο όμιλος Vivartia στον 
οποίο ανήκει η ΔΕΛΤΑ (Γάλα Βλάχας) που εξαγόρασε τη Νε-
στλέ το 2005, ανακοίνωσε τα εξής:

«Τα τελευταία χρόνια η αγορά στο γάλα είναι συνεχώς 
μεταβαλλόμενη και εξελισσόμενη και στη χώρα μας αλλά και 
διεθνώς (νέα προϊόντα, φυτικά ροφήματα, νέες γεύσεις, νέα 
αντίληψη στη διάρκεια ζωής κλπ).

Η ΔΕΛΤΑ η μεγαλύτερη εταιρία γαλακτοκομικών της χώρας, 
μελετά τη διεθνή αγορά και συνεχίζει με προσεκτικά βήματα 
για την επόμενη μέρα σε όλα τα επίπεδα.

Στο πλαίσιο αυτό κρίθηκε απαραίτητη η αναδιάρθρωση της 
δομής της λειτουργίας του εργοστασίου στο Πλατύ Ημαθίας 
που παράγεται το Γάλα Βλάχας εβαπορέ.

Το εργοστάσιο μετά από 45 χρόνια συνεχούς λειτουργίας, 
εμφανίζει μεγάλες ανάγκες κτιριακού και μηχανολογικού εκ-
συγχρονισμού. Η αντιμετώπιση της παραγωγικής διαδικασίας 
μελετάται από την εταιρία και θα ενταχθεί σε επόμενα επενδυ-
τικά πλάνα.

Στο μεταξύ για να εξασφαλιστεί η άριστη ποιότητα του 
«Γάλα Βλάχας εβαπορέ», η εταιρία βρίσκεται σε επικοινωνία 
με ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια παραγωγής γάλακτος 
εβαπορέ στην Ευρώπη.

Όσον αφορά στα στελέχη και στους εργαζομένους στο ερ-
γοστάσιο στο Πλατύ Ημαθίας, που σήμερα παράγεται το Γάλα 
Βλάχας εβαπορέ, η Διοίκηση της ΔΕΛΤΑ θα αντιμετωπίσει το 
όλο θέμα με τη δέουσα πρόνοια όπως πάντα. Η εταιρία έχει 
εκπονήσει προνομιακό πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου που 
θα υλοποιηθεί σε συνεργασία και συμφωνία με τους εργαζο-
μένους».

Οι 6+1 πρώτοι σύμβουλοι των συνδυασμών της Βέροιας

Βγήκε χθες ο πολυανα-
μενόμενος λευκός καπνός 
από το Πρωτοδικείο Βέροι-
ας για τα επίσημα αποτε-
λέσματα των σταυρών που 
έλαβε ο κάθε υποψήφιος. 
Ας δούμε τις πρωτιές σε 
κάθε έναν από τους συν-
δυασμούς. Στον συνδυα-
σμό του δημάρχου Κώστα 
Βοργιαζίδη ο αντιδήμαρχος 
καθαριότητας ΒασίληςΠα-
παδόπουλος «σάρωσε» 
με 1.565 σταυρούς και κα-
τέκτησε την πρώτη θέση 
στην Δ.Ε. Βέροιας. Το φράγμα της χιλιάδας έσπασε και η ΣυρμούλαΤζήμα-Τόπη από τον συνδυασμό της Γεωργίας 
Μπατσαρά, αφού συγκέντρωσε 1.035. Στον συνδυασμό του Παύλου Παυλίδη, πρωτιά για τον ΜιχάληΣουμελίδη με 
1.111 και στον συνδυασμό του Αντώνη Μαρκούλη, ο πρωτοεμφανιζόμενος ΚώσταςΤροχόπουλος με 603. Τέλος για 
τους συνδυασμούς  του Γιάννη Παπαγιάννη και του Γιώργου Μελιόπουλου, που εκτός από τους επικεφαλής εκλέγε-
ται μόνο ακόμη ένας για την Δ.Ε. Βέροιας, εκλέγονται αντίστοιχα  ο ΔημήτρηςΤσανακτσίδης με 343 και ο Γιάννης
Τσαναξίδης με 174. Ωστόσο ο ρεκορντμαν, που έσπασε τα κοντέρ, είναι ο ΗλίαςΤσιφλίδης από τον συνδυασμό του 
δημάρχου στην Δ.Ε. Απ. Παύλου, αφού συγκέντρωσε 1.718 σταυρούς!

Στο πρώην του Βοργιαζίδη, το  εκλογικό κέντρο
του ΚΙΝΑΛ, που ανέβασε ήδη ταμπέλα

Για τις 7 Ιουλίου «κλείδωσαν» 
οι εθνικές εκλογές με αλλαγές στον 
γεωγραφικό πολιτικό χάρτη και ά-
μεσες εσωτερικές ζυμώσεις στα 
κόμματα από την επόμενη ήδη των 
ευρωεκλογών και των εκλογών της 
Τ.Α. της 26ης Μαΐου. Παραιτήσεις 
αρχηγών μικρών κομμάτων, απο-
χωρήσεις στελεχών και ανακατατά-
ξεις στο ΚΙΝΑΛ σηματοδοτούν την 
επικαιρότητα.

Μοιραία και  η Ημαθία μπαίνει 
στην προεκλογική περίοδο των 
βουλευτικών εκλογών και ήδη ά-
νοιξε το πρώτο εκλογικό κέντρο στη 
Βέροια, από το ΚΙΝΑΛ, στον ίδιο 
χώρο που λειτουργούσε το εκλογι-
κό κέντρο του Κώστα Βοργιαζίδη, 
επί της οδού Εληάς.

Η ταμπέλα της «Δράσης με 
Γνώση» κατέβηκε το βράδυ της Τρί-
της και χθες Τετάρτη ανέβηκε η τα-
μπέλα του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ.

Μάλιστα, χθες το απόγευμα στο 
εκλογικό κέντρο θα γινόταν η πρώτη συνάντηση των τοπικών οργάνων του κόμματος, για τις εξελίξεις  στο ΚΙΝΑΛ αλ-
λά και για την κατάρτιση του βουλευτικού ψηφοδελτίου της Ημαθίας.

Αιτίατηςφωτιάς
οφορτιστήςκινητών

Έχει κάποιες ημέρες που συνέβη το περι-
στατικό με τη φωτιά που ξέσπασε σε διαμέ-
ρισμα στο κέντρο της Βέροιας, της οποίας το 
αίτιο αποτελεί μια καθημερινή συνήθεια όλων.

Μιλάμε για τον φορτιστή του κινητού σταθε-
ρά στην πρίζα, ακόμα κι όταν δεν φορτίζουμε 
το τηλέφωνό μας. Ο φορτιστής λοιπόν ήταν η 
αιτία της πυρκαγιάς και όπως λένε οι ειδικοί, το 
σωστό είναι μόλις φορτίσουμε να τον βγάλουμε 
από την πρίζα…

Το νου μας, λοιπόν!

ΣτηΒέροια
μιλάεισήμερα

οΠαναγιώτηςΡήγας
Ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυ-

νας κ. Πάνος Ρήγας θα βρίσκεται σήμερα Πέ-
μπτη στην Ημαθία για να μιλήσει σε ανοιχτή 
πολιτική εκδήλωση στον Πολυχωρο ‘’ΕΛΗΑ’’ 
, στις 9.00 μ.μ.

Προηγουμένως, στις 7.00, θα δώσει συνέ-
ντευξη τύπου στην αίθουσα του Δημαρχείου
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ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Α.Ε.

Ανακοίνωση για πρόσληψη 
εποχιακού προσωπικού

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ – ΑΛ.Μ.ΜΕ. Α.Ε. ανακοινώνει ότι δέχε-
ται αιτήσεις για πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για την περίοδο ροδακίνου, 
αχλαδιού και φρουτοσαλάτας 2019. Εργάτες/Εργάτριες, Χειριστές Κλάρκ/Βοηθοί 
Χειριστές Κλάρκ καθώς και παραλήπτες στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου στην 
Κουλούρα Βέροιας, κάθε Δευτέρα με Παρασκευή από 08:00 έως 15:00.

Απαραίτητα δικαιολογητικά σε φωτοτυπίες :
1. Αστυνομική ταυτότητα.
2. Πρόσφατο  εκκαθαριστικό της εφορίας ή της βεβαίωσης απόδοσης Α.Φ.Μ.)
3. Αριθ. Μητρώου Ασφαλισμένου (ΕΦΚΑ-πρώην ΙΚΑ)
4. Α.Μ.Κ.Α. 
5. Επικυρωμένο αντίγραφο Πιστοποιητικού Υγείας.
6. Βιβλιάριο καταθέσεων Τράπεζας.
ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ (πρώην) ΟΓΑ:
-Ασφαλιστική ενημερότητα όπου να αναφέρει ότι δεν οφείλετε ληξιπρόθε-

σμες εισφορές ή πιστοποιητικό οφειλής όπου να αναφέρει ότι έχετε υπαχθεί σε 
ρύθμιση και τηρείτε αυτήν. Επιπλέον να αναφέρει μέχρι πότε έχει ισχύ η βεβαίω-
ση ή η ρύθμιση.

-Αλλοδαπούς : Διαβατήριο-Άδεια Παραμονής-Άδεια Εργασίας.
-Χειριστές Κλάρκ: Άδεια χειριστή μηχανημάτων  έργου 
-Βοηθούς Χειριστές Κλάρκ: Βεβαίωση Αναγγελίας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 23310 97700, 97710, εσωτ. 133 ή 136

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ:  Προεκλογικά  

ρουσφέτια στο Νοσοκομείο Νάουσας
 
   Από το Σωματείο εργαζομένων του  νοσοκομείου Ημαθίας ανακοινώνονται τα εξης:
« Με σημερινή απόφαση του  Διοικητή του νοσοκομείου  Ημαθίας  κου Μαυρογιώργου
τρείς μέρες πρίν την προκύρρηξη των εθνικών εκλογών πραγματοποιούνται μετακινήσεις-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ 

προιστάμενων νοσηλευτικής υπηρεσίας.Οι αλλαγές   αυτές την συγκεκριμένη στιγμή  δεν υπάρχει λόγος να γί-
νουν και θα πρέπει οποιαδήποτε αλλαγή προιστάμενου να γίνει με αξιοκρατικά κριτήρια».

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Η διαδρομή των σκουπιδιών, τα «ρεύματα» 
διαχείρισής τους και ο εθελοντισμός, 

χθες στην Πλατεία Δημαρχείου Βέροιας
Τα «ρεύματα» διαχείρισης των σκουπιδιών, στο «Πράσινο Ση-

μείο» της Βέροιας, που θα δημιουργηθεί στο χώρο του αμαξοστα-
σίου του Δήμου, δίπλα στο Δικαστικό Μέγαρο (είσοδος πόλης από 
Πιερίων), παρουσιάστηκαν πολύ παραστατικά χθες στην Πλατεία 
Δημαρχείου, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος. 
Εκεί συναντήθηκαν στελέχη του Δήμου Βέροιας, αρμόδιος αντιδή-
μαρχος Περιβάλλοντος Βασ. Παπαδόπουλος και η προϊσταμένη 
του Τμήματος Βίλμα Μαυροματίδου, μαζί με τους Εθελοντές 
Καθαριότητας της Βέροιας και με πολύ ευχάριστη διάθεση, μετέ-
δωσαν στον κόσμο που πέρασε από την Πλατεία, τη χαρά του 
εθελοντισμού αλλά και την αξία ενός καθαρού περιβάλλοντος με 
τη συμβολή των πολιτών αλλά και την αξιοποίηση της τεχνολογίας 
και των σχετικών προγραμμάτων.

Παίρνοντας με τη σειρά τα σταντ, μπορούσες να δεις τί ακρι-
βώς γίνεται, πού γίνεται και πώς… Η «ξενάγηση» ξεκινούσε από 
τα οικιακά απορρίμματα, τα οποία σταδιακά ξεχωρίζουν στους ει-
δικούς κάδους για αλουμίνιο, χαρτί, πλαστικό, βιοδιασπώμενα και 
για κομποστοποίηση, που ξεκίνησε πιλοτικά. Λειτουργούν επίσης 
σημεία ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών, ενδυμάτων και υπο-
δημάτων, ηλεκτρικών λαμπτήρων, μπαταριών ενώ προχωράει με 
ενδιαφέρον και ιδιαίτερη μέριμνα επ’ αυτού, η συγκέντρωση συ-
σκευασιών φυτοφαρμάκων, τα οποία χρειάζονται ειδική διαχείρι-
ση. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος μαζεύει και τα άχρηστα αυτοκίνητα, 
όπου βρίσκονται παρατημένα.

Στην Πλατεία Δημαρχείου, σε πρώτο πλάνο είχαν στηθεί δύο 
ταμπλό τα οποία ενημέρωναν για αυτά τα ρεύματα διαχείρισης 
απορριμμάτων και ανάμεσά τους οι εθελοντές καθαριότητας, το-
ποθέτησαν σακούλες γεμάτες σκουπίδια, από αυτά που μαζεύουν 
στις κυριακάτικες εκστρατείες τους.

Στον σχεδιασμό της Αντιδημαρχίας Καθαριότητας και Περιβάλ-
λοντος είναι και η συγκέντρωση μαγειρικού λαδιού για την επεξερ-
γασία και αξιοποίησή του, ως καύσιμο.

Εκ μέρους των Εθελοντών, ο Σούλης Λιάκος μας μίλησε για 
τη δουλειά που έχει γίνει από την ομάδα τους μέχρι σήμερα, την 
οποία αποτύπωσαν και φωτογραφικά, εκθέτοντάς την στην κρίση 
και συνείδηση του κόσμου.

«Ο εθελοντισμός αφορά όλους μας. Τα σκουπίδια δεν είναι του 
Δήμου, είναι δικά μας κι αυτό που κάνουν οι εθελοντές είναι μια 
βαθύτατα πολιτική πράξη» τόνισε.

Στην προχθεσινή παρουσίαση είδαμε και δείγματα καλλιτε-
χνικής και δημιουργικής 
αξιοποίησης των σκουπι-
διών, όπως διάφορα τενε-
κεδένια κουτιά ή πεταμένα 
έπιπλα, που με την τεχνι-
κή του ντεκουπάζ, έγιναν 
μικρά καλλιτεχνήματα!

Σοφία Γκαγκούση

Ευχές ενόψει 
των Πανελλαδικών 

εξετάσεων 
Θα ήθελα προκαταβολι-

κά, πριν τα αποτελέσματα 
των εξετάσεων, που για κά-
ποια παιδιά θα είναι τα ε-
πιθυμητά αλλά για κάποια 
ίσως όχι, να εκφράσω τα 
συγχαρητήριά μου στους 
γονείς και το εκπαιδευτικό 
προσωπικό, για την υπο-
στήριξη, την άρτια προετοι-
μασία και τη συμπαράστασή 
τους στον αγώνα όλων των 
παιδιών που συμμετέχουν 
στις εξετάσεις.

Στα παιδιά μας, μία ευχή, 
από καρδιάς, καλή επιτυχία. 
Όμως και μία υπενθύμιση, ότι οι στόχοι, οι προσδοκίες 
και τα όνειρα, δεν τελειώνουν ούτε αλλάζουν από το α-
ποτέλεσμα μίας γραπτής εξέτασης. Στο χέρι τους είναι 
να επιτύχουν τους στόχους τους και να εκπληρώσουν 
τα όνειρά τους. Η ζωή είναι όλη μπροστά τους.

Καλή δύναμη και καλά αποτελέσματα.
Κώστας Καλαϊτζίδης

Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας

Μήνυμα προς 
τους μαθητές 

για τις πανελλήνιες 
εξετάσεις 

Πρώτη μέρα των πανελ-
λαδικών εξετάσεων αύριο 
για χιλιάδες μαθητές των 
ΕΠΑΛ και η Παρασκευή για 
τους μαθητές των Γενικών 
Λυκείων.

Ευχόμαστε σε όλους 
τους υποψήφιους και τις 
υποψήφιες Καλή επιτυχία 
και προπαντός ηρεμία και 
πίστη στις γνώσεις, τις δυ-
νάμεις και τις ικανότητες 
τους. 

Από τις εξετάσεις αυτές 
κρίνεται η εισαγωγή τους 

στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας και όχι η πορεία της ζωής 
τους .Το μέλλον είναι μπροστά τους, με πολλές ευ-
καιρίες και τους ανήκει. Εμείς τους ευχόμαστε, πέρα 
από την Καλή επιτυχία, υγεία και εκπλήρωση των 
στόχων και των ονείρων τους.

Γεωργία Μπατσαρά
Επικεφαλής του συνδυασμού
«Βέροια ΠΡΩΤεύουσα ΠΟΛΗ»

Σταθερά προηγείται 
η ΔΑΚΕ στις εκλογές των 

εκπαιδευτικών 
Πρωτοβάθμιας Ημαθίας

Για αντιπροσώπους τους στη  ΔΟΕ ψήφισαν χθες οι Εκπαιδευτικοί της Πρω-
τοβάθμιας Ημαθίας και τα  αποτελέσματα των εκλογών έχουν ως εξής:

Ψήφισαν:871
Άκυρα17 - Λευκά 21
Έγκυρα:833
ΔΑΚΕ:  351 και 4 έδρες 
ΔΗΣΥ: 150 και 2 έδρες 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΠΑΜΕ): 132 και 2 έδρες
ΕΡΑ: 117 και 1 έδρα 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: 83, καμία  έδρα 
Της ψηφοφορίας που έγινε στο ΣΤΑΡ της Βέροιας, προηγήθηκαν τοποθετή-

σεις εκπροσώπων των παρατάξεων.
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ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αγροτικού Συλλόγου Ημαθίας, καλεί 

τους αγρότες και τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση που θα πραγματο-
ποιηθεί στις 6 Ιουνίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8 μ.μ. στο Μακρο-
χώρι (αίθουσα πρώην δημαρχείου). 

Θέματα
1. Προτάσεις και τρόποι αντίδρασης για τις χαμηλές τιμές των ροδά-

κινων.
2. Θέσπιση ελάχιστης τιμής σύμφωνα με το κόστος καλλιέργειας και 

τέλος στο απαράδεκτο φαινόμενο των ανοιχτών τιμών.
3. Ενίσχυση εισοδήματος ροδακινοπαραγωγών – Ρωσικό εμπάργκο, 

συνδεδεμένη ενίσχυση και πρόγραμμα αναδιάρθρωσης.  
4. Εργάτες Γης.
5. ΕΛΓΑ (Προκαταβολές, συμψηφισμός, συντόμευση διαδικασιών για 

την πληρωμή αποζημιώσεων).
Ο Πρόεδρος και τα μέλη

 του Διοικητικού Συμβουλίου

Εθελοντική αιμοδοσία 
στο Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας
Ο Δήμος Αλεξάν-

δρειας καλεί όλους 
τους Δημότες,  να 
συμμετάσχουν στην 
Εθελοντική Αιμοδο-
σία που διοργανώνει 
σε συνεργασία με το 
τμήμα Αιμοδοσίας του 
Νοσοκομείου Βέροιας 
και τις τοπικές ενορί-
ες του Δήμου Αλεξάν-
δρειας, την Τετάρτη 
12 Ιουνίου 2019 από 
τις 09:00 π.μ. έως 
12:00 μ.μ. στο Κέντρο 
Υγείας Αλεξάνδρειας. Σκοπός είναι η ενίσχυση του αποθέματος αίματος της Ομάδας 
Εθελοντών Αιμοδοτών, προκειμένου να συνδράμομε σε περίπτωση έκτακτων, κυρί-
ως, περιστατικών ασθενείας ή ατυχήματος των Δημοτών μας.

Η εθελοντική αιμοδοσία είναι μια χειρονομία καλής θέλησης, φροντίδας και αγά-
πης προς τον συνάνθρωπο μας. Δεν υπάρχει πολυτιμότερο δώρο από την εθελο-
ντική αιμοδοσία, αφού στην πραγματικότητα είναι ένα δώρο δύναμης και ελπίδας γι’ 
αυτόν που το δέχεται.

Η εθελοντική αιμοδοσία είναι απόλυτα ασφαλής και ο δότης δεν διατρέχει κανέ-
ναν απολύτως κίνδυνο για την υγεία του.

Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη όλων μας να κατανοήσουμε τη σημασία της δω-
ρεάς αίματος και να την κάνουμε πραγματικότητα. Ας διαθέσουμε, λοιπόν, όλοι οι 
Δημότες λίγο από τον πολύτιμο χρόνο μας και ας σπεύσουμε στο κάλεσμα αυτό.

Προσφέροντας λίγα λεπτά από τον χρόνο μας γινόμαστε πρότυπα κοινωνικής 
αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς.

Για να γίνει κάποιος εθελοντής αιμοδότης χρειάζεται:
• Να είναι 18-60 ετών και υγιής
• Να έχει κοιμηθεί καλά το προηγούμενο βράδυ
• Να μην έχει καταναλώσει αλκοόλ και φάρμακα
• Να έχει πάρει ένα ελαφρύ γεύμα όχι όμως μεσημεριανό

Η Νίκη Καρατζιούλα 
για την έναρξη των 

πανελλαδικών εξετάσεων
Με όνειρα, προσδοκίες και ελπίδες με-

τέχουν οι μαθητές των Λυκείων του τόπου 
μας, στις πανελλαδικές εξετάσεις. Μετά 
από κόπους, ξενύχτια, αγωνία, την ηθική, 
αλλά και υλική στήριξη των οικογενειών 
τους, ήρθε η ώρα ενός ευγενούς ανταγω-
νισμού για την εισαγωγή τους στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση. Εύχομαι σε όλες τις 
μαθήτριες και τους μαθητές της Ημαθίας 
καλή επιτυχία στους στόχους τους. Να 
ξέρουν ότι οι μάχες στην ζωή τους θα είναι 
πολλές.Όμως,όπως αναφέρει ο Πάουλο 
Κοέλιο,»όταν θέλεις κάτι πολύ ολόκληρο 
το σύμπαν συνωμοτεί για να τα καταφέ-
ρεις» . Μια γλυκιά συνωμοσία λοιπόν που πρέπει να σταθεί σημείο αναφο-
ράς των προσδοκιών των μαθητών μας. Καλή επιτυχία παιδιά! 

Νίκη Καρατζιούλα
Πολιτικό στέλεχος ΝΔ

Ο Παύλος Παυλίδης 
συγχαίρει 

και ευχαριστεί
Θέλω να συγ-

χαρώ και να ευ-
χαριστήσω ιδιαί-
τερα, θερμά και 
από την καρδιά 
μου, όλους τους 
υποψηφίους που 
συμπορευτήκαμε 
και δώσαμε την 
μάχη των εκλο-
γών ως ΣΥΝΔΗ-
ΜΟΤΕΣ. Ο κό-
σμος σας τίμησε 
για την συνέπεια, 
την προσφορά 
και την εντιμότητα 
που σας χαρα-
κτηρίζει και στην προσωπική σας ζωή και στην καθημε-
ρινότητα σας. Το αποτέλεσμα αυτού του Ανεξάρτητου και 
Ακομμάτιστου συνδυασμού οφείλεται στην προσπάθεια 
όλων ανεξαιρέτως. Χαίρομαι που έστω και μέσα από 
τέτοιες διαδικασίες γνώρισα από πιο κοντά, ικανούς και 
άξιους ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ. Με τιμά που συνεχίζουμε να ορα-
ματιζόμαστε και να αγωνιζόμαστε για το καλύτερο αύριο 
του τόπου μας.

Συγχαίρω επίσης όλους αυτούς που εκλέχτηκαν Δημο-
τικοί Σύμβουλοι, έπειτα από έντιμο αγώνα. Το αύριο του 
Δήμου μας απαιτεί ιδιαίτερη προσπάθεια να συγκλίνουν 
πολλές διαφορετικότητες. Μόνο η πορεία προς το κοινό 
καλό του τόπου μπορεί να δώσει το καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσμα. 

Η αποχή και τα ποσοστά των παρατάξεων δείχνουν 
την απαίτηση των συνδημοτών μας, για ένα διαφορετικό 
αύριο, για ένα δυναμικό μέλλον αντάξιο των προσδοκιών 
του τόπου. Μόνο σκεφτόμενοι κι ενεργώντας ως ΣΥΝΔΗ-
ΜΟΤΕΣ μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αυτή άλλωστε ή-
ταν η αιτία συγκρότησης του ψηφοδελτίου μας, αυτή είναι 
και η λύση στα αδιέξοδα. 

Π. ΠΑΥΛΙΔΗΣ

Eυχές του βουλευτή 
Ημαθίας Χρήστου Αντωνίου 

για τις Πανελλαδικές
Εύχομαι από καρ-

διάς καλή δύναμη και 
κουράγιο σ’ όλους 
τους υποψήφιους -ες 
των πανελλαδικών ε-
ξετάσεων καθώς και 
στους γονείς τους 
και στους εκπαιδευ-
τικούς.

Θα  ήθελα ωστόσο 
να υπογραμμίσω ότι 
οι Πανελλαδικές εξε-
τάσεις είναι μόνο μία 
από τις εξετάσεις και 
τις μάχες που έχει η ζωή. Γι’ αυτό πρέπει όλοι , μα-
θητές και γονείς να δείξουν υπομονή, ψυχραιμία, 
ηρεμία και αποφασιστικότητα.

Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά!!!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η «Tasty Fruit» δέχε-

ται δηλώσεις για το έτος 
2019 σε παραγωγές ρο-
δάκινων, νεκταρινιών, 
βερικόκων, κερασιών και 

συμπύρηνων.
Για όσους παραγωγούς επιθυμούν και ενδιαφέ-

ρονται να συμβληθούν με Συμβολαϊακή γεωργία να 
επικοινωνήσουν μέχρι τις 15-04-2019 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:  
• 2331072700 
• 6945105091 Στέφανος Αποστολίδης

-Κεντρικό:  Τέρμα Ρωσοπροσφύγων (Β) Βέροια
-Υποκατάστημα 1: Επισκοπής Νάουσας
-Υποκατάστημα 2:  Μελίκης Ημαθίας

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΟΒΡΑ
(ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ)
«Ο ΖΥΓΟΣ»

Ο Α.Σ. «ΖΥΓΟΣ» με έδρα στον 
Άγιο Γεώργιο ζητάει μόνιμο υπάλ-

ληλο γραφείου με γνώσεις Λογιστικής, απαραίτητο προ-
σόν καλή γνώση αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και 
προφορικό επίπεδο και για τις εποχιακές ανάγκες του 
προσωπικό διαλογητηρίου και 2 οδηγούς κλαρκ. 

Πληροφορίες στο τηλ. 23310 51093 και 
στο email: aszygos@gmail.com



Ρύθμιση οφειλών 
προς τον Δήμο 
Αλεξάνδρειας

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας Ν. Ημαθίας, στα πλαίσια του Ν. 
4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.05.2019 τεύχος Α’) «Ρύθμιση οφειλών προς 
τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και 
τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και 
λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατά-
ξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων 
και άλλες διατάξεις», ανακοινώνει τη ρύθμιση ο-
φειλών που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν 
έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του 
Ν.4611/2019, ήτοι έως και 16.07.2019.

Στον ανωτέρω Νόμο ορίζεται ότι οι αιτήσεις 
υποβάλλονται το αργότερο εντός τεσσάρων (4) 
μηνών από την έναρξη ισχύος του Ν. 4611/2019, 
δηλ. έως 16.09.2019 (άρθρο 111 Ν. 4611/2019).

Συγκεκριμένα:
Α. Στη ρύθμιση του Ν. 4611/2019 υπάγονται οι 

οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα 
αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν 
έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος αυ-
τού, ήτοι έως και 16.07.2019.

Β. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφά-
παξ ή σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις (πλην της 
τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των 
υπολοίπων) με απαλλαγή κατά ποσοστό από 
τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης 
καταβολής που τις επιβαρύνουν καθώς και από 
τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη 
υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη κα-
ταβολής τέλους.

Γ. Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ 
ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται μέσα σε τρεις 
(3) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπαγωγής 
στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται 
αυτοδικαίως. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται 
μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοι-
χου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση 
του οφειλέτη.

Δ. Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί 
να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να α-
πευθύνεστε στο τμήμα εσόδων του Δήμου Αλεξάν-
δρειας (Υπεύθυνος Επικοινωνίας κ. Παναγιώτης 
Μεσσαλάς τηλέφωνο 2333 3 50123 & Μελιτζανάς 
Θωμάς 2333 3 50129)

 
Ο

Αντιδήμαρχος
Στέφανος Δριστάς
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Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ «VENUS 
GROWERS» ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΤΟ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
1. Πρωτότυπο Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας και μια φωτοτυπία,
2. Α.Φ.Μ. (σε φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας  
   η της βεβαίωσης απόδοσης),
3. Αρ. Μητρώου ΙΚΑ (φωτοτυπία από ατομικό λογαριασμό),
4. Α.Μ.Κ.Α. (σε φωτοτυπία),
5. Επικυρωμένο αντίγραφο Πιστοποιητικού υγείας 
   εργαζομένων σε εργοστάσια υγειονομικού ενδιαφέροντος

6. Βιβλιάριο καταθέσεων Τράπεζας Πειραιώς σε φωτοτυπία (πρώτο το όνομα 
    του εργαζόμενου),
7. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (από λογαριασμό ΔΕΗ ή  τηλεφωνίας)

ΕΠΙΠΛΕΟΝ:
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ:
- Ασφαλιστική ενημερότητα ΟΓΑ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ:
- ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ άδειες παραμονής και εργασίας,
- ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ  ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

1.Τεχνίτης ή Αρχιτεχνίτης ή Εργοδηγός Μηχανικός εγκαταστάσεων 2ης ειδικότητας
2.  Αρχιτεχνίτης Μηχανικός εγκαταστάσεων 4ης ειδικότητας- Θερμαστής 
3.  Τεχνίτης ή Αρχιτεχνίτης ή Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος Α΄ Ειδικότητας
4. Χειριστές Κλαρκ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :
- Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου  δεύτερης ειδικότητας ή
- Άδεια βοηθού χειριστή μηχανημάτων έργου

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 23310 23311, 23310 70663 εσωτερικό 141 και 123. 
Mail: venus@venusgrowers.gr,www.venusgrowers.gr 

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΜΙΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Απο-

στόλου και της Δέσποινας, το γένος 
Νταούλα, που γεννήθηκε στα Γιαννι-
τσά Πέλλας και κατοικεί στην Κρύα 
Βρύση Πέλλας και η ΓΚΟΥΝΑ ΑΝΝΑ 
ΜΑΡΙΑ του Ευαγγέλου και της Πανα-
γιώτας, το γένος Τέτου, που γεννήθηκε 

στη Φραγκφούρτη Γερμανίας και κατοικεί στη Βέροια, 
πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γί-
νει στο Δημαρχείο Κρύας Βρύσης Πέλλας.

 Θερμές ευχαριστίες
Ευχαριστώ θερμά τους ανθρώπους, 

γνωστούς και άγνωστους, που με τίμη-
σαν με την ψήφο τους και με εξέλεξαν 
στη θέση του Δημοτικού Συμβούλου. Ευ-
χαριστώ εξίσου θερμά όλους τους συ-
νυποψηφίους αλλά και τον επικεφαλής 
του συνδυασμού «Προτεραιότητα στον 
Πολίτη» και φυσικά όλες τις φίλες και 
τους φίλους μου, που με υποστήριξαν 
με όλες τους τις δυνάμεις με στόχο την 
εκλογή μου. Ευχαριστώ ιδιαίτερα την 
σύντροφο μου Χρύσα Ντίτουρα για την 
υπομονή της και αφιερώνω την επιτυχία 
μου αυτή στους δύο πυλώνες της ζωής 
μου, Αναστασία Καρακώστα και Γεώργι-
ο-Ξάνθιππο Τροχόπουλο.

Κωνσταντίνος Τροχόπουλος
Δικηγόρος, δημοτικός σύμβουλος Βέροιας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

14 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ 
ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ

ΓΙΝΕ ΗΡΩΑΣ!!!!!   ΔΩΡΙΣΕ ΑΙΜΑ!!!!
Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Νάουσας με τη Ν.Υ. Αιμοδοσίας, 

στα πλαίσια του Εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντή 
Αιμοδότη θα πραγματοποιήσει με Κινητή Μονάδα, Εθελοντική Αιμο-
δοσία και παράλληλες  δράσεις:

• Τη Δευτέρα 10 Ιουνίου και ώρα 9:00-13:00 στην «Βαρβαρέ-
σος», σε συνεργασία με την Ομάδα Εθελοντών Αιμοδοτών της επι-
χείρησης

• Την Πέμπτη 13 Ιουνίου και ώρα 9:00-13:00 στο κτίριο του «Κέ-
ντρου Κοινότητας» Λόγγου Τουρμπάλη, σε συνεργασία με τον Δήμο 
Ηρωικής Πόλεως Νάουσας.

«Να είσαι εκεί για τον  Άλλο. Δώσε Αίμα. Μοιράσου τη Ζωή»
                                                                 

Εκ της Διοίκησης του Νοσοκομείου
ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΡΒΟΥ
Αναπλ. Διοικήτρια

Γ.Ν. Ημαθίας-Μον. Νάουσας

«Ευχαριστώ 
από καρδιάς…»

  Αγαπητοί συμπολίτες, σας ευχαρι-
στώ από καρδιάς που με εμπιστευθή-
κατε, με εκλέξατε Δημοτική Σύμβουλο 
Βέροιας και με κατατάξατε για άλλη μία 
φορά στην πρώτη θέση των σταυρών 
προτίμησης. Το γεγονός αυτό με συγκι-
νεί και με κάνει να αισθάνομαι τεράστια 
ευθύνη απέναντί σας, ώστε να συνε-
χίσω με ακόμη περισσότερο ζήλο την 
αυτοδιοικητική μου πορεία.  Να είστε 
βέβαιοι ότι θα τιμήσω την εμπιστοσύνη 
που μου δείξατε. 

Σας ευχαριστώ από καρδιάς που 
εμπιστευθήκατε τον συνδυασμό μας 

Βέροια Πρωτεύουσα Πόλη και πιστέψατε στις ιδέες  και τις προτά-
σεις μας για αυτόν τον τόπο.           Σε ό,τι με αφορά είμαι έτοιμη να 
ανταποκριθώ  στις νέες ευθύνες μου για μια γόνιμη και αποτελεσμα-
τική θητεία και είμαι στη διάθεση σας οποτεδήποτε κρίνετε ότι η πα-
ρέμβαση μου θα λειτουργήσει υπέρ της εξυπηρέτησης των πολιτών 
του Δήμου μας, τασσόμενη ανεπιφύλακτα στο πλευρό κάθε πολίτη ή 
φορέα που αγωνίζεται για το καλό του συνόλου, ακόμη και αν αυτό 
θα συγκρουστεί με στατικές αντιλήψεις του παρελθόντος. 

Να ευχαριστήσω βεβαίως μέσα απ΄ την καρδιά μου την επικεφα-
λής μας, Γεωργία Μπατσαρά, όπως και όλους τους συναγωνιστές 
και συνυποψήφιους μου για τον έντιμο και ωραίο αγώνα που δώ-
σαμε, την αγαπημένη μου οικογένεια και όλους τους φίλους και τους 
ανθρώπους που με στήριξαν με την αγάπη και την εκτίμηση τους σε 
αυτή  την προσπάθεια.                                                                  

Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά 
Συρμούλα Τζήμα- Τόπη 

Δημοτική Σύμβουλος Βέροιας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Αγαπητοί μου 

συμπολίτες, από 
τα βάθη της καρ-
διάς μου σας  ευ-
χαριστώ όλες και 
όλους, για τη με-
γάλη τιμή που μου 
κάνατε να με ε-
κλέξετε για πρώτη 
φορά εκπρόσωπό 
σας στο Δημοτικό 
Συμβούλιο της Βέ-
ροιας. 

Είμαι έτοιμος 
να ανταποκριθώ 
στη δουλειά και 
την ευθύνη που 
μου αναθέσατε. 
Θα συμβάλω με όλες μου τις δυνάμεις για μία αποτε-
λεσματική και γόνιμη αυτοδιοικητική θητεία κι ελπίζω 
να δουλέψουμε όλοι με πνεύμα δημοκρατικό και σκέ-
ψη εστιασμένη στον τόπο και το συμφέρον του.  

Θερμά συγχαρητήρια στους συνυποψηφίους μου 
για τον ωραίο αγώνα που δώσαμε, αλλά και σε όλους 
τους συντελεστές των εκλογών που δούλεψαν στις 
κάλπες και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους δικούς μου 
ανθρώπους, οικογένεια και φίλους, που με στήριξαν 
με κάθε τρόπο σε αυτή τη διαδρομή.

Καλλίστρατος Γρηγοριάδης
Πολιτικός Επιστήμονας

Δημοτικός Σύμβουλος Βέροιας 
με το συνδυασμό  «Δράση με Γνώση»

 του Δημάρχου Κώστα Βοργιαζίδη
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 6 

Ιουνίου 2019 στις 5.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Βέ-
ροιας ο Ευάγγελος Νικ. Γκαρα-
βέλας σε ηλικία 84 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 9 Ιουνί-

ου 2019 στον Ιερό Ναό Αγ. Αναρ-
γύρων Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του πολυαγαπημένου 
μας συζύγου, πατέρα, παππού, 
αδελφού και θείου

ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ 

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

Η σύζυγος, 
 Τα παιδιά, Τα εγγόνια
Τα αδέλφια, Τα ανήψια
 Οι λοιποί συγγενείς

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 8 Ιουνί-

ου 2019 στον Ιερό Ναό Αγ. Σάβ-
βα - Κυριωτίσσης Βέροιας 40Ν-
ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του πολυ-
αγαπημένου μας συζύγου, πατέ-
ρα, παππού, αδελφού και θείου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΚΑΡΗ 

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

Η σύζυγος, 
 Τα παιδιά, Τα εγγόνια
Τα αδέλφια, Τα ανήψια
 Οι λοιποί συγγενείς

ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

3ήμερη εκδρομή
Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέροιας διοργανώνει 3ήμερη εκδρομή (12-

13-14/6/2019) στη Ναύπακτο, Δελφούς, Αράχωβα, Γαλαξίδι και Μεσολόγγι. Η 
εκδρομή περιλαμβάνει 2 διανυκτερεύσεις με πρωινό, ξεναγό και πολύ κέφι.

Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 23310 22676 (Δευτέρα-Τετάρτη-Πα-
ρασκευή 11.00-13.00), 6946 723186, 23310 22975 και 6978 001783.

Το Δ.Σ.

ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
«ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ»
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 12-Τ.Κ.59132 ΒΕΡΟΙΑ                             
ΤΗΛ. 2331024891-FAX 2331023322
girokomiov@gmail.com     
 Βέροια 23 Μαΐου 2019.
 Αρ.Πρωτ. :102.  

 Προκήρυξη Πρόσληψης Νοσηλευτή-τριας 
στο Γηροκομείο Βέροιας

 Από την Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙ-
ΑΣ`` προκηρύσσεται η πρόσληψη 1 θέση Νοσηλευτή-τριας 
,  πλήρους απασχόλησης στο Γηροκομείο Βέροιας.                                                              

Αιτούμενα  Προσόντα                                        
1)Πτυχίο Πανεπιστημιακής Σχολής Νοσηλευτικής ή ΤΕΙ 

Νοσηλευτικής.
2)Πολύ καλή γνώση προγραμμάτων Η/Υ.
3)Καλή σωματική και Ψυχική Υγεία (Πιστοποιητικά ια-

τρών παθολόγου και ψυχιάτρου).
Θα εκτιμηθούν επιπλέον προσόντα.
1)Προηγούμενη σχετική εμπειρία.
2)Ικανότητα στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού 

(προσωπικό εθελοντών κ.λ.π.)
3)Γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
 Απαιτούμενα  Δικαιολογητικά.
1)Αίτηση Πρόσληψης.
2)Πιστοποιητικό Γέννησης.
3)Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.
4)Αποδεικτικά τίτλων Σπουδών.
5)Αποδεικτικά εμπειρίας-προϋπηρεσίας και συστατικές 

επιστολές επιπλέον αν υπάρχουν.
6)Απολυτήριο Στρατού.
7)Αποδεικτικά επιπλέον προσόντων (Η/Υ-Ξένης γλώσ-

σας).
8)Βιογραφικό Σημείωμα.
9)Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος.
 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτηση 

και τα αιτούμενα δικαιολογητικά πρόσληψης στο Γραφείο 
του Γηροκομείου Βέροιας, εργάσιμες ημέρες και ώρες από 
τις 24 Μαΐου 2019 έως 6 Ιουνίου 2019. 

-Σε περίπτωση μη υποβολής κατάθεσης δικαιολογητι-
κών στο ανωτέρω χρονικό διάστημα , η προθεσμία κατά-
θεσης δικαιολογητικών θα παραταθεί έως στις 21 Ιουνίου 
2019.

Η  Πρόεδρος
Της   Μ.Φ.Η.

``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``
ΜΑΡΙΑ  ΚΑΤΣΙΟΥ

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης  
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων  :

 Την Πέμπτη 6 Ιουνίου το πρωί θα 
προεξάρχει στο Πολυαρχιερατικό Συλ-
λείτουργο  στον πανηγυρίζοντα Ιερό 
Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος Κατερί-
νης. 

Το Σάββατο 8 Ιουνίου στις 7:00 μ.μ. 
θα χοροστατήσει στον Πανηγυρικό Ε-
σπερινό των Εγκαινίων στον Ιερό Ναό 
του Αγίου Αρσενίου του Καππαδόκου 
και του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου 
στο Πλατύ.

 Την Κυριακή 9 Ιουνίου το πρωί θα 
τελέσει τα εγκαίνια του Ιερού Ναού του 
Αγίου Αρσενίου του Καππαδόκου και 
του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου στο 
Πλατύ.

 Την Δευτέρα 10 Ιουνίου στις 6:30 
μ.μ. στον πανηγυρίζοντα υπό κατα-
σκευή Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του 
Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά 
Βεροίας θα υποδεχτεί την δεξιά χείρα 
του Αγίου Σπυρίδωνος Επισκόπου Τρι-
μυθούντος του Θαυματουργού από την 
Ιερά Μητρόπολη Κερκύρας και στην 
συνέχεια θα λάβει μέρος στον Πολυαρ-
χιερατικό Εσπερινό.

  Την Τρίτη 11 Ιουνίου το πρωί θα 
ιερουργήσει στην πολυαρχιερατική Θεία 
Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα υπό κα-
τασκευή Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του 
Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά 
Βεροίας και εν συνεχεία θα συμμετάσχει 
στην Ιερά Λιτανεία των Θαυματουργών 
Λειψάνων και της Ιεράς Εικόνας του 
Αγίου Λουκά.

 Την Τρίτη 11 Ιουνίου στις 7:00 μ.μ. 
θα χοροστατήσει στον μεθεόρτιο εσπε-
ρινό και στην παράκληση του Αγίου 
Λουκά του ιατρού Αρχιεπ. Συμφερου-
πόλεως στον υπό κατασκευή Ιερό Ναό 
του στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά 
Βεροίας.

 Παράλληλα θα παραστεί σε όλες 
τις εκδηλώσεις της Ιατρικής Εβδομά-
δας και των ΚΕ´ Παυλείων σύμφωνα 

με το πρόγραμμα
Τρίτη 4 Ιουνίου, ώρα 18:00 
Διακονία και Γιορτή
με τη συμμετοχή Σχολείων Ειδικής 

Αγωγής και Συλλόγων ΑμέΑ
(Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής – 

Ραψωμανίκη)
  Πεμπτη 6 Ιουνίου, ώρα 19:30 
Διακονώντας ευπαθείς ομάδες
Εσπερίδα με αφορμή την παγκόσμια 

ημέρα κατά των εξαρτήσεων σε συνερ-
γασία με τις Ανώνυμες Οικογένειες ατό-
μων με εξαρτήσεις

(Πνευματικό Κέντρο Ιερού Ναού Κοι-
μήσεως Θεοτόκου – Χαλάστρα) 

 Παρασκευή 7 Ιουνίου, ώρα 19:30 
Τα θρησκευτικά βιβλία της Εθνικής 

Βιβλιοθήκης Αργυρουπόλεως
Εσπερίδα με αφορμή την επέτειο της 

εκατονταετηρίδας από την Γενοκτονία 
του Ποντιακού Ελληνισμού σε συνεργα-

σία με την Εύξεινο Λέσχη Νάουσας
(Μητροπολιτικό Κεντρό Πολιτισμού 

ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ – Νάουσα) 
 Σάββατο 8 Ιουνίου, ώρα 07:30 
Μικροί διάκονοι της Εκκλησίας
Εξόρμηση -θεία Λειτουργία – λήξη 

κατηχητικού έργου – Παύλειος δρόμος 
– Συναυλία Παραδοσιακών Χορών και 
Τραγουδιών

(Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα Πα-
ναγίας Σουμελά)

 Σάββατο 8 Ιουνίου, ώρα 19:00 
Παράδοση και Τέχνη (α΄ μέρος)
Στ΄ Συνέδριο Βυζαντινών Τεχνών και 

Εγκαίνια Έκθεσης έργων Σχολή Βυζα-
ντινών Τεχνών

(Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο - Βέ-
ροια)

 Κυριακή 9 Ιουνίου, ώρα 7:00 
Εγκαίνια Ναού  και Αρχιερατική Θεία 

Λειτουργία 
(Ιερός Ναός Αγίων Αρσένιου και Παϊ-

σίου – Πλατύ)
 Κυριακή 9 Ιουνίου, ώρα 11:00 
Παιδιά και Περιβάλλον
Ποδηλατοπορεία με αφορμή την πα-

γκόσμια ημέρα περιβάλλοντος
(Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου – 

Αλεξάνδρεια)
 Κυριακή 9 Ιουνίου, ώρα 19:00 
Παράδοση και Τέχνη (β΄ μέρος)
Στ΄ Συνέδριο Βυζαντινών Τεχνών και 

Συναυλία Βυζαντινών Χορωδιών 
(Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα Πα-

ναγίας Σουμελά)
 Δευτέρα 10  Ιουνίου, ώρα 19:00 
Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός
της μνήμης του Αγίου Λουκά του Ι-

ατρού
(Ιερός Ναός Αγίου Λουκά – Ιερά Μο-

νή Παναγίας Δοβρά)
 Τρίτη 11 Ιουνίου, ώρα 07:00 
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
 της μνήμης του Αγίου Λουκά του 

Ιατρού
(Ιερός Ναός Αγίου Λουκά – Ιερά Μο-

νή Παναγίας Δοβρά)

Η κίνηση του Μητροπολίτη

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
 ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ – 

ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ 
ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 7.30-10.00 Όρθρος – Πανηγυρική 
Θεία Λειτουργία

18.30-19.30 Εόρτιος εσπερινός – Παράκληση εις την Ανάλη-
ψη του Κυρίου

Η τιμία κάρα του Αγίου θα παραμείνει στον ναό μέχρι την 
Πέμπτη το απόγευμα.

Ευχαριστήριο
Ο Ομιλος Προστασίας Παιδιού Βέροιας ευχαριστεί θερμά :
Τον κο Β.Κ. και την κα Κ.Φ. για τη δωρεά των 100 € στη μνήμη προσφιλών 

νεκρών.
Την κα Ράνια Χατζή για τη δωρεά των 50 € για οικονομική ενίσχυση του Ομί-

λου μας
Την κα Τασούλα Κελεπούρη για τη δωρεά των 50 € στη μνήμη προσφιλών 

νεκρών



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ  ΣΥΛΛΟΓΩΝ  ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Την Κυριακή 16 Ιουνίου
Στις Πρέσπες η 4η Πανελλήνια Συνάντηση Μακεδόνων

Η  «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ  ΣΥΛΛΟΓΩΝ  ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ  ΕΝΩΣΗ  ΕΛΛΑΔΟΣ» και μέλος 
των «ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ  ΕΝΩΣΕΩΝ  ΥΦΗΛΙΟΥ», διοργανώνει, την Κυριακή 16 Ιουνίου 2019 και ώρα 4μμ, στο χωριό ψαράδες Πρεσπών, την «4η ΠΑΝΕΛ-
ΛΗΝΙΑ  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ». 

Η «4η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ» είναι η ετήσια μουσικοχορευτική εκδήλωση της ομοσπονδίας μας στην οποία παίρνουν μέρος εκατοντά-
δες πολιτιστικοί σύλλογοι Μακεδόνων από όλη την Ελλάδα. Οι χορευτές ντυμένοι με παραδοσιακές Μακεδονικές φορεσιές, από όλα τα μέρη της Μακεδο-
νίας, θα χορέψουν όλοι μαζί παραδοσιακούς Μακεδονικούς χορούς πιασμένοι χέρι χέρι σε ομόκεντρους κύκλους.

Η Ομοσπονδία μας είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με μοναδικά έσοδα τις συνδρομές των συλλόγων μελών της. Για κάθε συγκεκριμένη εκ-
δήλωση ζητά την βοήθεια όσων συμμερίζονται τους σκοπούς της που είναι η 
διατήρηση της γνήσιας Μακεδονικής πολιτιστικής παράδοσης των Μακεδόνων 
και η προστασία της από σκόπιμες ξενόφερτες αλλοιώσεις.     

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος  Γιουματζίδης Δημήτριος

ΗΛΙΑΣ Α. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ψυχίατρος-Ψυχοθεραπευτής
Internet: 
www.i-grammatikopoulos.gr

1ος Μύθος: Έχω άγχος, 
δεν θα τα καταφέρω
Το άγχος των εξετάσεων συνήθως συνδέ-

εται με τον φόβο που νοιώθουμε για 2 πράγ-
ματα κυρίως:

• ματαίωση των προσδοκιών μας
• απογοήτευση των γονιών μας
Το άγχος κινητοποιείται από αρνητικές 

σκέψεις και ουσιαστικά διογκώνεται και δημι-
ουργείται μια υπερβολή (παρερμηνεία), που 
τελικά μπορεί να μας οδηγήσει στην αποφυ-

γή (φόβος αποτυχίας), στην άρνηση (freeze) και στην προσπάθεια ελέγχου 
(περισσότερο αρνητικές σκέψεις), με συνέπεια ένα φαύλο κύκλο άγχους. 

Αλήθεια: Έχω άγχος όπως και οι άλλοι, δεν κρίνεται η ζωή μου, εγώ θα 
προσπαθήσω. 

2ος Μύθος: Πρέπει να περάσω οπωσδήποτε, αλλιώς απέτυχα
Ετυμολογικά η αγγλική λέξη stress προέρχεται από τη λατινική λέξη 

stringere που σημαίνει σφίγγω - κάνω κάτι πιο σφιχτό.
Έτσι, όταν έχω stress, δημιουργώ περισσότερο άγχος στον εαυτό μου, 

γιατί συνεχώς τον σφίγγω και τον πιέζω, με αποτέλεσμα τα «πρέπει» που 
βάζω να με κάνουν να αισθάνομαι ένα συνεχή «στραγγαλισμό». Συνέπεια 
όλων αυτών είναι να αντιδρά ο οργανισμός μου με τα παρακάτω συνήθη 
συμπτώματα:

• δυσκολία συγκέντρωσης
• δυσκολία οργάνωσης και αίσθημα έλλειψης μνήμης
• διανοητικό μπλοκάρισμα (μπλακ-αουτ)
• ψυχοσωματικά συμπτώματα (πονοκέφαλοι, κοιλόπονοι, ταχυκαρδία, 

μυική υπερένταση, ταχυκαρδία, εφίδρωση, τρέμουλο, ναυτία, κα)

• διαταραχές ύπνου
• ευερεθιστότητα (ευέξαπτος, οξύθυμος)
• αρνητικές σκέψεις και μείωση αυτοπεποίθησης
• ευσυγκινησία
Αλήθεια: Το ταξίδι της ζωής μου δεν κρίνεται από ένα αποτέλεσμα, αλλά 

από την διαδρομή μου.  Είναι επιλογή μου!
3ος Μύθος: Δεν έχω προετοιμαστεί όσο πρέπει
Η ικανότητα σου ήδη έχει αποδειχθεί, καθώς όλο αυτό το διάστημα κατέ-

βαλες προσπάθεια, για την οποία οφείλεις να επιβραβεύεις τον εαυτό σου. 
Η αμφιβολία και ο φόβος, είναι νοητικές προβολές που δεν αποδεικνύονται 
πάντα στην πραγματικότητα. 

Τι σημαίνει αυτό? Ότι ήδη στην φαντασία σου φτιάχνεις σενάρια για το 
πως θα είσαι στις εξετάσεις και αν θα τα καταφέρεις. 

Επειδή θα δώσεις πολλές ακόμα εξετάσεις στη ζωή σου, όπως έχεις κά-
νει ήδη και προηγουμένως, υπάρχει ένα μυστικό:

“τι θα κάνεις αφού έχεις τελειώσει τις εξετάσεις? Σίγουρα θα πίνεις καφέ 
ή χυμό με τους φίλους σου και θα συζητάς! το πιο απλό που μπορείς να 
κάνεις πριν τις εξετάσεις, είναι να βάλεις τον εαυτό σου ακριβώς σε αυτή 
τη θέση, δηλαδή 1 ώρα μετά, που ούτως ή άλλως θα κάνεις αυτό που σου 
αρέσει! Συνεπώς και πριν τις εξετάσεις, σκέψου ότι δεν υπάρχει λόγος άγ-
χους, γιατί πάλι καφέ θα πίνεις!” 

Αλήθεια: Ο καφές θα έχει την ίδια γεύση! Η προσαρμογή είναι προτιμό-
τερη της προετοιμασίας.  

Προς τους γονείς: το παιδί «δίνει» εξετάσεις, δεν «δίνουμε» εξετάσεις!
Οι γονείς οφείλουν να υποστηρίξουν το παιδί και να το μάθουν να προ-

σαρμόζεται, διότι μελλοντικά οι απαιτήσεις και οι δυσκολίες της ζωής, θα 
οδηγούν φοβικά το παιδί να αναζητά πάντα ένα πιο ισχυρό γονέα για ασφά-
λεια. 

Μάθετε στα παιδιά να αγαπούν τις επιλογές τους !
«Μόρφωση δεν είναι η εκμάθηση διαφόρων πραγμάτων, αλλά η εκπαί-

δευση του νου ώστε να μπορεί να σκέπτεται !» 
Αϊνστάιν
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Βρέθηκε αρσενικό σκυλί, ράτσας τερριε. 
Φιλοξενείται σε σπίτι. 

Για πληροφορίες καλέστε στο 
6972331140

Συγχαρητήριο 
της Ευξείνου 

Λέσχης  Βέροιας  
Το  ΔΣ  της  

Ευξείνου Λέσχης  
Βέροιας  συγχαί-
ρει  και  χαιρετί-
ζει  την  ιδέα  για  
την   τοποθέτηση 
έξι λίθων, σαν 
ελάχιστο φόρο  
τιμής  στη μνή-
μη έξι Εβραίων 
μαθητών του Γυ-
μνασίου και του 
εβραϊκού δημο-
τικού σχολείου 
της Βέροιας, που 
εξοντώθηκαν α-
πό τους Ναζί στη 
διάρκεια της Γερ-
μανικής Κατοχής

 Η  δράση  
πραγματοπο ι -
ήθηκε με την 
παρουσία του ε-
μπνευστή της ιδέας  Γερμανού  καλλιτέχνη  Gunter 
Demning, ο οποίος έκανε και την τοποθέτηση με τη 
συμβολική συμμετοχή σε κάθε μία, μιας μαθήτριας 
της Α’ τάξης του 1ου ΓΕΛ Βέροιας.

Συγχαρητήρια  για  την  πρωτοβουλία της δρά-
σης που  είχαν η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας σε 
συνδιοργάνωση με την Ομάδα Πολιτών Βεροίας και 
την υποστήριξη του ιδρύματος Heinrich B?ll (πα-
ράρτημα Θεσσαλονίκης) και του 1ου ΓΕΛ Βέροιας.

Τέλος  επισημαίνεται  ότι  όπως  η  Γερμανία  
έπραξε  το  χρέος  της  προς  τους  γενοκτονημέ-
νους  Εβραίους  αναγνωρίζοντας  ότι  ο  εθνικισμός  
ήταν  και  είναι  η  μητέρα  όλων  των  γενοκτονιών 
έτσι  ήρθε  η  ώρα  και  η  Τουρκία  να  πράξη  το  
ίδιο  για  τη  συντελεσθείσα  γενοκτονία  των  χρι-
στιανικών  πληθυσμών  της  Ανατολίας  πριν  100  
χρόνια.

Με τιμή
Για το Δ.Σ.

Ο  Πρόεδρος
Τουμπουλίδης  Νικόλαος 

Η  Γ. Γραμματέας
Τογκουσίδου Ευαγγελία

ΑΓΧΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 
3 ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ   ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ                                               
Ταχ.Δ/νση : Μητροπόλεως 46
Πληροφορίες: Χ.Παλαμούτη
Τηλέφωνο : 23313  50533                                     
FAX : 23313  50515 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ  1/2019
Για  την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου. 
Ο Δήμος Βέροιας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει, με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) 
άτομα για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου 
Βέροιας, που εδρεύει στη Βέροια και συγκεκριμένα τον εξής, ανά 
υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμό ατόμων 
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρό-
σθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 Βέροια    5-6-2019 
 Αρ. Πρωτ. 13526
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Οι υποψήφιοι των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας 
από 18 έως 65 ετών.

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κω-
δικό ΕΝΤΥΠΙΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, 
είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσι-
οδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε 
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην 
ακόλουθη διεύθυνση: Μητροπόλεως 46, 59132 Βέροια, απευθύνοντάς 
την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψη κας Χαριτίνης Παλαμούτη (τηλ. 
επικοινωνίας: 23313 50533). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων 
ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερο-
μηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή 
του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

        Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες 
(υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της 
τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρ-
τησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον 
η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η 
ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας η-
μέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσι-
μη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

    
    Η ανωτέρω ανακοίνωση έχει αναρτηθεί ολόκληρη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

(ΑΔΑ: 6495Ω9Ο-40Π) καθώς και  στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου 
Βέροιας μαζί με  το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας 
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)  με σήμανση έκδοσης «12-2-2019», από όπου 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται για τα κατά νόμο τυπικά 
προσόντα κατάληψης των θέσεων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που 
πρέπει να υποβάλουν.                             

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ                

Ενδιαφέρουσες δράσεις για παιδιά και νέους 
στο VeriaTechLab της Δημόσιας Βιβλιοθήκης

Το καλοκαίρι μας ξεκινά όμορφα, με ενδιαφέρουσες δράσεις για παι-
διά και νέους που διοργανώνει το VeriaTechLab της Βιβλιοθήκης μας.  Δραστηριότητες με κυκλώματα littleBits (https://www.littlebits.

com  ) για παιδιά 7-9 ετών αλλά και γνωριμία με την τρισδιάστα-
τη εκτύπωση  (3D printing) για ενήλικες. Όλες οι δραστηριότητες 
θα πραγματοποιηθούν στο Εργαστήριο (Maker Space)  στον 1ο 
όροφο της Βιβλιοθήκης. Ελάτε με τους φίλους σας και δηλώστε 
έγκαιρα συμμετοχή!!!!

 Εγγραφές μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: 
 https://www.eventora.com/el/Organizer/libver
Δευτέρα 10/6/2019, 16:00 – 16:30
LittleBits : Πρωϊνό Ξύπνημα !!!  Δημιουργούμε το δικό μας 

ξυπνητήρι με κυκλώματα για πρωινό ξύπνημα με το πρώτο 
φως της ημέρας. Για παιδιά 7 έως 9 ετών. Στον χώρο του 
VeriaTechLab στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης.

 Δευτέρα 10/6/2019, 16:30 – 17:00
LittleBits: Κυνηγοί πεινασμένων φαντασμάτων!!! Ένα φά-

ντασμα μας αδειάζει το ψυγείο κάθε βράδυ και αναζητούμε τρό-
πους να το τσακώσουμε στο καρπούζι. Για παιδιά 7 έως 9 ετών. 
Στον χώρο του VeriaTechLab στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης.

 Εγγραφή σε ένα μόνο από τα 2 εργαστήρια της ίδιας ημέρας.
 Πέμπτη 13/6/2019 , 10:30 – 11:30
Γνωρίστε την τεχνολογία της 3D εκτύπωσης
Με τον κ.Γιώργο Μπίκα (Υπεύθυνο Τομέα Τεχνολογίας)
• Τι είναι η 3D εκτύπωση;
• Ποιες οι εφαρμογές της;
• Τι υλικό χρησιμοποιείται;
• Ποια είναι η διαδικασία εκτύπωσης;
• Ποια τα μέρη του 3D εκτυπωτή;
• Που μπορούμε να βρούμε έτοιμα 3D μοντέλα.
• Τι προκλήσεις υπάρχουν για το μέλλον;
Και φυσικά κάνουμε Live την εκτύπωση ενός αντικειμένου στους 3d 

Printers του #VeriaTechLab.
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Μια άκρως επιτυχημένη σεζόν 
ήταν η φετινή για τον Μέγα 
Αλέξανδρο Τρικάλων. Οι 

«πράσινοι» μετά τον περσινό υποβιβα-
σμό τους από την Γ’ Εθνική, αντιμετώ-
πισαν αρκετές δυσκολίες, στις οποίες 
όμως ανταπεξήλθαν με τον καλύτερο 
τρόπο, κερδίζοντας το πρωτάθλημα 
στην Α’ κατηγορίας της ΕΠΣ Ημαθίας 
και  πανηγυρίζοντας την επιστροφή 
τους στα εθνικά πρωταθλήματα.

Παίκτες, προπονητές και διοίκηση αποτέλεσαν το 
τρίπτυχο της επιτυχίας για την ομάδα των Τρικάλων, 
με το κλίμα να είναι κάτι παραπάνω από οικογενεια-
κό και όλα αυτά μαζί να οδηγούν τους «πράσινους» 
σε μια ονειρεμένη χρονιά!

Με ένα απίστευτο ντεμαράζ 17 συνεχόμενων 
νικών, από τα τέλη του πρώτου γύρου, οι Τρικαλι-
νοί τερμάτισαν πρώτοι στην κανονική διάρκεια του 
πρωταθλήματος, ενώ στα playoff που ακολούθησαν 
στάθηκαν στο ύψος τους και κέρδισαν το εισιτήριο 
της ανόδου στην Γ’ Εθνική κατηγορία. Επίσης, πραγ-
ματοποίησαν εξαιρετική πορεία και στο κύπελλο 
φτάνοντας μέχρι και τον τελικό, όπου ηττήθηκαν από 
την Βέροια.

Συμμετοχέςκαισκόρερ
Η ομάδα των Τρικάλων είχε στις τάξεις της μια... 

μηχανή του γκολ! Ο λόγος για τον Αντώνη Παρσό-
πουλο, ο οποίος συνολικά σε πρωτάθλημα, πλέι οφ 
και κύπελλο πέτυχε 48 τέρματα και συνέβαλε τα μέγι-
στα στην κατάκτηση της ανόδου!

Πρώτοι παίκτες σε συμμετοχές ήταν οι Αργυρό-
πουλος και Παρσόπουλος με 30, ενώ τους ακολού-
θησαν οι Σωτηράκης (29), Τσιρίδης (28), Αναδολού 
και Κιρκιλιανίδης Η. (27).

Δηλώσεις των πρωταγωνιστών
Ας δούμε τι δήλωσαν στην «Κ» ορισμένοι από 

τους πρωταγωνιστές της φετινής εξαιρετικής πορείας 
του Μέγα Αλέξανδρου Τρικάλων.

ΒασίληςΠαπαδόπουλος(πρόεδρος):
Ήταν μια χρονιά που ξεκίνησε με δυσκολίες, λό-

γω του υποβιβασμού της ομάδας, αλλά και με κρυφά 
όνειρα ταυτόχρονα για τη νέα σεζόν. Πρωταρχικός 
μας στόχος ήταν, όσοι θα αποτελέσουν τον Μέγα 
Αλέξανδρο, να έχουν όρεξη για ποδόσφαιρο και 
διάκριση.

Η αρχή έγινε με τον προπονητή μας Δημήτρη 
Πρίντζιο, που πρώτος πίστεψε ότι ο συγκερασμός 
φιλόδοξων νεαρών ποδοσφαιριστών με έμπειρους, 
θα αποτελέσει μια νέα συνταγή επιτυχίας.

Αξιοσημείωτο ήταν το οικογενειακό κλίμα που 
αναπτύχθηκε ανάμεσα σε ποδοσφαιριστές, προπο-
νητές, διοίκηση και αυτό αποδείχθηκε τελικά ότι ήταν 
το ισχυρότερο όπλο μας.

Θέλω να συγχαρώ τον προπονητή και τους ποδο-
σφαιριστές μου, αρχικά για την συμμετοχή τους στον 
πιο ιστορικό τελικό κυπέλλου της ομάδας μας με α-
ντίπαλο τη Βέροια και φυσικά για την κατάκτηση του 
πιο «μάγκικου» πρωταθλήματος του Μέγα Αλέξαν-
δρου! Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους 
μας για την στήριξη.

ΣωκράτηςΦετεινίδης(αντιπρόεδρος):
Συγχαρητήρια σε όσους πίστεψαν σε αυτή την 

ομάδα και συνέβαλαν στην άνοδο. Παίκτες, προπο-
νητής, διοίκηση αισθανόμαστε απόλυτα δικαιωμένοι 
για τους κόπους όλης της χρονιάς. Εξαρχής γνωρί-
ζαμε τις δυνατότητές μας και διαψεύσαμε πολλούς 
που δεν μας υπολόγιζαν. Ξεκινήσαμε χωρίς μεγάλα 
λόγια, μη θέλοντας να δημιουργήσουμε πίεση στα 
νέα παιδιά. Δημιουργήσαμε όλοι μαζί ένα εκπληκτι-
κό κλίμα που μας κράτησε σαν οικογένεια σε κάθε 
δύσκολη στιγμή και διαχειριστήκαμε με σοβαρότητα 
τον ενθουσιασμό. Σε αυτό βοήθησε η εμπειρία και 
η προσωπικότητα κάποιων ποδοσφαιριστών. Δε θα 
αναφερθώ σε ονόματα γιατί σίγουρα θα αδικήσω κά-
ποιον, πλην του αρχηγού μας του οποίου η συμβολή 
στην ομάδα μας ήταν τεράστια όλα αυτά τα χρόνια 
και δείχνει να φτάνει στο τέλος της. Γιάννη Κιρκιλια-
νίδη σε ευχαριστούμε για όλα όσα μας χάρισες. Είμαι 
βέβαιος ότι θα συνεχίσεις να είσαι δίπλα στην ομάδα 
με όποιο τρόπο χρειαστεί, σε ότι σου ζητηθεί.

Επίσης θα ήθελα να συγχαρώ τον Δημήτρη Πρί-
ντζιο, ο οποίος ταυτίστηκε απόλυτα με το πλάνο της 
ομάδας, δούλεψε σκληρά με τους ποδοσφαιριστές, 
με το αποτέλεσμα να τον δικαιώνει και να κρίνει 
απόλυτα επιτυχημένο το έργο του. Ένα πλάνο που 
βασιζόταν αρχικά στις ποδοσφαιρικές γνώσεις του 
Βασίλη Παπαδόπουλου και εφαρμόστηκε σε συνερ-
γασία διοίκησης-προπονητή-παικτών, υποστηριζόμε-
νο πάντα από τους φανταστικούς φιλάθλους μας που 
έδιναν δύναμη καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν. Κλεί-

νοντας δηλώνω υπερήφανος για όλους τους νεαρούς 
μας αθλητές, οι οποίοι ανέδειξαν το ήθος, τη νοοτρο-
πία και το ταλέντο τους. Εύχομαι η φετινή χρονιά να 
είναι οδηγός στην πορεία τους και να πετύχουν κάθε 
τους όνειρο.

Όσον αφορά τη νέα χρονιά σίγουρα αποτελεί μια 
πρόκληση για όλους μας και ανυπομονούμε να ξεκι-
νήσει ο σχεδιασμός της.

ΔημήτρηςΠρίντζιος(προπονητής):
Στο ξεκίνημα της φετινής χρονιάς τα πράγματα 

ήταν πολύ δύσκολα για την ομάδα, διότι μετά τον 
υποβιβασμό από την Γ’ Εθνική, όπως ήταν λογικό, 
επικρατούσε μια απογοήτευση στους φιλάθλους του 
χωριού, ενώ υπήρχανε και λίγα δελτία στο ρόστερ 
της ομάδας. Η διοίκηση όμως, με μπροστάρη τον 
πρόεδρο Βασίλη Παπαδόπουλο αλλά και τα υπόλοι-
πα μέλη, δεν αφήσανε την ομάδα στο έλεος και αντί-
θετα όλοι μαζί δημιουργήσαμε ένα νεανικό σύνολο 
με μέσο όρο ηλικίας 20 ετών, αλλά και με πολύ μικρό 
μπάτζετ.

Η ομάδα στην αρχή είχε σαν στόχο την είσοδο 
στα play off και να παίζει πολύ όμορφο ποδόσφαιρο, 
δίνοντας ευκαιρίες σε πολλά νέα παιδιά να δείξουν το 
ταλέντο τους και να προσελκύσουν το κόσμο, φέρ-
νοντας τον στο γήπεδο. Στην πορεία όμως η ομάδα 
έδειχνε πως φέτος δεν είχε ταβάνι. Έτσι, βλέποντας 
κάθε αγώνα ξεχωριστά και με την ενίσχυση του 
Ιανουαρίου, πιστέψαμε στις δυνατότητες μας και ότι 
μπορούμε να πετύχουμε την άνοδο, κάτι που τελικά 
καταφέραμε πετυχαίνοντας πολύ μεγάλες νίκες και 
κάνοντας ένα απίστευτο σερί με 17 συνεχόμενες 
νίκες. Η ομάδα τερμάτισε πρώτη στην κανονική διάρ-
κεια του πρωταθλήματος και με το πλεονέκτημα της 
έδρας κατάφερε και πέτυχε την άνοδο, κατακτώντας 
το πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι είναι το πιο παλικαρίσιο 
πρωτάθλημα στην ιστορία της ομάδας!

Επίσης παίξαμε και στον τελικό του κυπέλλου 

Ημαθίας με την μεγάλη Βέροια, αποκλείοντας πολύ 
δύσκολους αντιπάλους.

Θα ήθελα να δώσω πολλά συγχαρητήρια στους 
ποδοσφαιριστές μου για την προσπάθεια που κά-
νανε όλη την χρόνια. Είμαι ιδιαίτερα περήφανος γι’ 
αυτούς, γιατί σε όλη την διάρκεια της χρονιάς απέδει-
ξαν πως είναι οι καλύτεροι και δίκαια και παλικαρίσια 
κατέκτησαν το πρωτάθλημα και την άνοδο στη Γ’ 
Εθνική κατηγορία!

Το μυστικό της επιτυχίας ήταν ότι όλα τα παιδιά 
αποτελούσαν μια οικογένεια τόσο στα αποδυτήρια 
όσο και στον αγωνιστικό χώρο και δίνανε τα πάντα, 
παίζοντας ο ένας για τον άλλον! Θέλω να δώσω συγ-
χαρητήρια και να ευχαριστήσω τον πρόεδρο και την 
υπόλοιπη διοίκηση που πάντα ήταν δίπλα μας σε 
ότι και αν χρειαζόμασταν και η στήριξη και η βοήθεια 
τους ήταν τεράστια. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω 
και τον κόσμο των Τρικάλων που ενώ στην αρχή 
ήταν φοβισμένος και απογοητευμένος από τον υπο-
βιβασμό της προηγούμενης χρονιάς, στην πορεία 
του πρωταθλήματος μας στήριξε πάρα πολύ, με την 
παρουσία του να είναι καταλυτική και συγκλονιστική 
τόσο στο τελικό του κυπέλλου όσο και στους αγώνες 
των play off, δίνοντας φτερά στους ποδοσφαιριστές 
μου!

Σας ευχαριστώ και εύχομαι σε όλο το κόσμο καλό 
καλοκαίρι.

ΓιάννηςΚιρκιλιανίδης(ποδοσφαιριστής):
Όταν ξεκίνησε η προετοιμασία και θέσαμε τους 

στόχους, λέγαμε να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά 
μπορούσαμε. Όχι μόνο το καταφέραμε αλλά πήραμε 
το πρωτάθλημα και φτάσαμε στο τελικό κυπέλλου. 
Ήταν μια μαγική χρόνια, την απολαύσαμε όλοι και 
αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλους όσους α-
πάρτιζαν αυτή την ομάδα. Αυτή η ομάδα έχει μέλλον 
και θα είναι και του χρόνου ανταγωνιστική στην Γ’ 
Εθνική.

ΑντώνηςΠαρσόπουλος(ποδοσφαιριστής)
Η φετινή χρονιά θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 

ως μια άκρως επιτυχημένη χρόνια για τον Μέγα 
Αλέξανδρο Τρικάλων. Αφενός, επειδή κατακτήσαμε 
το πρωτάθλημα της ΕΠΣ Ημαθίας και συνεπώς την 
άνοδο μας στην Γ’ Εθνική, αφετέρου γιατί καταφέρα-
με να φτάσουμε μέχρι και τον τελικό του κυπέλλου 
Ημαθίας. Παρά τις δυσκολίες και τις αρχικές αμφιβο-
λίες, μέσα από την σκληρή δουλειά καταφέραμε να 
εκπληρώσουμε τους στόχους μας.

Σ’ αυτή την επιτυχία σημαντικό ρόλο έπαιξε το ότι 
υπήρξε σχέση εμπιστοσύνης όλων των ανθρώπων, 
των συμπαικτών μου, του προπονητικού επιτελείου, 
της διοίκησης άλλα και του φίλαθλου κόσμου, νιώ-
θαμε σαν οικογένεια! Προσωπικά η φετινή σεζόν θα 
μου μείνει αξέχαστη, αφήνοντας μου πολλές ευχάρι-
στες αναμνήσεις και επιτυχίες! Κλείνοντας, θα ήθελα 
να πω πως είμαι χαρούμενος που ανήκω σε αυτή 
την ομάδα και έχω συμβάλλει στην φετινή επιτυχία 
και άνοδο με πολλά ατομικά μου γκολ!

πηγή: kerkidasport.gr

ΟνειρεμένηχρονιάγιατονΜέγαΑλέξανδροΤρικάλων
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Μια ακόμα σημαντική σελίδα καταγράφει ο μπα-
σκετικός Ζαφειράκης Νάουσας καθώς ο Ναουσαίος 
προπονητής Θοδωρής Αλμπάνης είναι στο τεχνικό 
δίδυμο της Εθνικής Κωφών Ανδρών μαζί με τον 
Γιώργο Καλαφατάκη. Ο Θοδωρής έχει υπάρξει αθλη-
τής του Ζαφειράκη Νάουσας, της Αναγέννησης Θεσ-
σαλονίκης, των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη, του 
Κολοσσού Ρόδου και του Απόλλωνα Καλαμαριάς, 
από τον οποίο άρχισε την προπονητική του καριέρα. 

Ακολούθησαν οι: Ηρακλής, Αργοναύτης Καλαμαριάς, 
Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη, Κεραυνός Αγίου Παύ-
λου, Ιπποκράτης Κω, Ελληνικό Κολλέγιο, GBA (Υ-
πεύθυνος ακαδημιών), ακαδημίες ΠΑΟΚ και Γέφυρα. 

Αυτή την περίοδο η Εθνική Ομάδων μπάσκετ 
κωφών των ανδρών προετοιμάζεται στο Καρπενήσι 
με στόχο το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Πολωνίας.

Kαλή επιτυχία στον Θοδωρή Αλμπάνη και την 
Εθνική μας ομάδα

Την Τρίτη 4 Μαΐου διεξήχθη το μεγάλο ντέρμπι 
του Α Ομίλου ανάμεσα στις μέχρι πρότινος αήττητες 
ομάδες Παρτάλια και Dalton’s, και βρήκε νικητές 
τους πρώτους με σκορ 65-58.

Πήρε το παιχνίδι πάνω του ο αρχηγός Εμμα-
νουηλίδης και στην καλύτερη φετινή του εμφάνιση 
διέλυσε κάθε αμυντικό σύστημα των αντιπάλων του. 
Ο συνήθης ύποπτος Τσακίρης σκόραρε μέσα στο 
ζωγραφιστό και κατέβασε ένα σκασμό ριμπαουντ, 
και ο Σπορελας ήταν ανίκητος.

Δεν κατάφεραν να αποδράσουν με το ροζ φύλλο 
αγώνα οι δραπέτες του Καραθανάση καθώς η α-
στοχία και η έλλειψη καθαρού μυαλού στις επιλογές 

τους στοίχισε. Πύραυλοκινητος ο Σιασιος έτρεξε και 
σκόραρε στον αιφνιδιασμό, πυροβόλο για ένα ακόμα 
παιχνίδι ο Καραθανάσης Junior, και πάλεψαν με τα 
θηρία οι Πετροπουλος και Αχτσης.

ΠΑΡΤΑΛΙΑ: Εμμανουήλιδης 19(3), Κωστογλιδης 
8, Μπερσος 3, Σπορελας 6, Μπεσλικας 5(1), Γεωρ-
γοπουλος 6(1), Τσακίρης 18.

DALTONS: Καραθανάσης Φρ 18(2), Πετρόπου-
λος 2, Καραθανάσης Αθ. 2, Σιασιος 16(1), Αχτσης 2, 
Καραγιαννοπουλος 4, Στογιαννος 2, Παπαγιαννης 
Ν., Μπογδαμπειδης Γ. 6, Κλωναρας 6, Μπογδαμπει-
δης Στ.

Προπονητής της Εθνικής κωφών
ο Ναουσαίος Θοδωρής Αλμπάνης

Νοσταλγία 2019

ΤαΠαρτάλιαπήραντοντέρμπι
65-58τουςDalton’s

Ολοκληρώθηκαν οι 
αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ποδοσφαίρου δημοτικών 
σχολείων Βέροιας

Το γραφείο Φυσικής Αγωγής Ημαθίας διοργάνωσε με 
επιτυχία τους αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ Ποδοσφαίρου Δημο-
τικών Σχολείων περιοχής Βέροιας σχολικού έτους 2018-19.

Περίπου 120 μαθητές-τριες από τα δημοτικά σχολεία 
του: 1ου, 2ου, 4ου, 5ου, 8ου, 12ου, 14ου και Ράχης - Τρι-
ποτάμου, μέσα από μία μέρα γεμάτη Ποδόσφαιρο, ένιωσαν 
τη χαρά της συμμετοχής. Το γραφείο Φυσικής Αγωγής 
Ημαθίας ευχαριστεί τους συναδέλφους Καθηγητές Φυσικής 
Αγωγής και ιδιαίτερα τον κ. Γαϊτάνο Στέφανο για την παρα-
χώρηση των εγκαταστάσεων και τους ιατρούς Γατουρτζίδη 
Κυριάκο και Σιοκιούρογλου Χαράλαμπο που βοήθησαν 
στην οργάνωση των αγώνων.

Σεσεμινάριαοιπροπονητές
τηςΑκαδημίαςΒέροιας

Με ανάρτηση στο facebook η Ακαδημία Βέροιας συγχαίρει τους προπονητές της.
«Κύριο μέλημα της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου Βέροιας αποτελούσε πάντα η επιμόρφωση των προ-

πονητών της και η ενασχόληση με τα τμήματα υποδομής καταρτισμένων ανθρώπων. Ο προπονητής 
αναπτυξιακών ηλικιών ξεκινά πάντα με εφαλτήριο την αγάπη του για τα παιδιά και τον υγιή αθλητισμό, 
ωστόσο οι κατάλληλες γνώσεις και η συνεχής εκπαίδευση είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εξέλιξης ενός 
προπονητή.

Με πρωταρχικό στόχο-όπως πάντα- την καλύτερη επιλογή για τους αθλητές μας ανθρώπων με δι-
άθεση, αλλά μια γνώση, η Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βέροιας συγχαίρει τους προπονητές της κ.Ακριτιδη 
Γιώργο (τμήμα Κ10) και κ.Καιλογλου Μπαμπη(τμήμα Κ6) για την επιτυχή παρακολούθηση της σχολής 
UEFA D, που πραγματοποιήθηκε στην Έδεσσα από την ΕΠΟ. Συγχαρητήρια στη διοργανώτρια αρχή και 
προσβλέπουμε σε ανάλογες δράσεις που μόνο στην εξέλιξη του ποδοσφαίρου αποσκοπούν»

Σύμφωνα με την Ειδική Προκήρυξη του Πρω-
ταθλήματος  ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ αγωνιστικής Περιόδου 
2018-19, στο FINAL FOUR, θα πάρει μέρος η 
πρώτη και η δεύτερη ομάδα της βαθμολογίας του 
κάθε ομίλου της πρώτης  φάσης (σύνολο τέσσερις)  
οι αγώνες θα γίνουν στο στο ΔΑΚ Δ. ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕ-
ΡΟΙΑΣ, 8 & 9 Ιουνίου

ΗΜΙΤΕΛΙΚΗΦΑΣΗFINALFOUR
Α΄ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ:ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ BC – ΑΓΕ ΠΙ-

ΕΡΙΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ 08/06/2019 - ΩΡΑ: 

15:30΄- ΓΗΠΕΔΟ: ΔΑΚ ΒΕΡΟΙΑΣ
Β΄ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ: ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 

– ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΓΙΑΝΝΙΣΤΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ 08/06/2019 - ΩΡΑ: 

17:30΄- ΓΗΠΕΔΟ: ΔΑΚ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΤΕΛΙΚΗΦΑΣΗFINALFOUR

ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ: ΗΤΤΗΜΕΝΟΙ    Α΄- Β΄ ΗΜΙ-
ΤΕΛΙΚΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 09/06/2019 - ΩΡΑ: 
15:30΄- ΓΗΠΕΔΟ: ΔΑΚ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ:ΝΙΚΗΤΕΣΑ΄-Β΄ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 09/06/2019 - ΩΡΑ: 

17:30΄- ΓΗΠΕΔΟ: ΔΑΚ ΒΕΡΟΙΑΣ
Η νικήτρια ομάδα του τελικού αγώνα του FINAL 

FOUR θα ανακηρυχθεί Πρωταθλήτρια ομάδα της 
ΕΚΑΣΚΕΜ και θ’ αγωνιστεί  στους ΠΑΝΕΛΛΗΝΙ-

ΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ.
Μετά το τέλος των αγώνων της Τελικής Φάσης 

του FINAL FOUR, στη Πρωταθλήτρια ομάδα  (νι-
κήτρια του Τελικού) θα απονεμηθεί ΚΥΠΕΛΛΟ και 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ με  ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ στις 12 αθλή-
τριες καθώς και στον προπονητή τους.

Στις ομάδες που θα καταλάβουν την 2η (ητ-
τημένη του Τελικού) και 3n (νικήτρια του Μικρού 
Τελικού) θέση, θ’ απονεμηθούν ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ με 
ΑΡΓΥΡΟ και ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ,  αντίστοιχα. 

ΕΚΑΣΚΕΜ FINAL FOUR 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2018-19 

στην Βέροια
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Εκλογική Περιφέρεια Βέροιας

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αποστόλου Παύλου
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ του Νικολάου  3781 )

ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Χρήστου  2662 )

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σάββα  2053 )

ΜΠΟΖΙΔΟΥ ΕΛΙΝΑ του Ιορδάνη  1874 )

ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Θεόφιλου  1145 )

ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του Ευσταθίου  976 )

ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΟΥ ΘΩΜΑΗ του Κωνσταντίνου  867 )

ΠΕΤΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Πέτρου  738 )

Βεργίνας
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Αχιλλέα  1069 )

ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου  9010 )

ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Νικολάου  3111 )

Βέροιας
ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Παύλου  34312 )

ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου  26513 )

ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ του Ευσταθίου  24614 )

ΤΣΙΤΙΡΙΔΟΥ-ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Όθωνα  20715 )

ΡΟΥΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου  19416 )

ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ (ΕΦΗ) του Θεμιστοκλέους  18917 )

ΛΑΜΠΙΔΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ του Ιωάννη  17718 )

ΦΟΥΚΑΛΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου  16219 )

ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του Γεωργίου  15620 )

ΤΣΑΤΣΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ιπποκράτη  14721 )

ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΡΕΤΗ του Λεωνίδα  14622 )

ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ του Ηλία  14223 )

ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Δημητρίου  14124 )

ΤΖΙΤΖΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ του Γεωργίου  13525 )

ΒΑΡΑΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου  12626 )

ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ του Σάββα  12427 )

ΚΟΥΛΑΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου  12428 )

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αθανασίου  11429 )

ΤΣΕΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Ιωάννη  11030 )

ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου  10531 )

ΡΟΥΣΗ-ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ (ΕΥΗ) του Δημητρίου  10532 )

ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΛΛΑΔΑ του Ισαάκ  10533 )

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κωνσταντίνου  9834 )

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Νικολάου  9735 )

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του Κωνσταντίνου  9736 )

ΜΑΡΤΙΚΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΑΝΝΑ) του Αντωνίου  9237 )

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αντωνίου  7638 )

ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ευάγγελου  7239 )

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΙΟΥΛΙΑ του Λουκά  6640 )

ΚΑΒΑΡΓΥΡΗ ΟΛΓΑ του Εμμανουήλ  6341 )

ΜΩΥΣΙΔΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) του Σταύρου  6242 )

ΝΤΟΥΜΑΝΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Νικολάου  6043 )

ΟΥΦΑΪΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Λαζάρου  5844 )

ΚΑΖΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του Γρηγόρη  5545 )

ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Αριστοτέλη  5146 )

ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΑΣΑ) του Γεωργίου  5147 )

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Ηλία  4948 )

ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του Δημητρίου  4649 )

ΦΕΛΕΚΗ ΣΟΦΙΑ του Κωνσταντίνου  4550 )

ΖΗΣΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΑΣΟΤΗ ΕΥΤΕΡΠΗ (ΕΦΗ) του Θωμά  4351 )

ΤΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αθανασίου  3352 )

ΣΑΡΡΗΚΩΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Δημητρίου  1553 )

Δοβρά
ΡΑΛΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του Ευθυμίου  25654 )
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Εκλογική Περιφέρεια Βέροιας

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αποστόλου Παύλου
ΤΣΙΟΓΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ του Χρήστου  921 )

ΤΣΙΑΠΛΙΑΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ του Θωμά  812 )

ΤΣΙΝΑΦΟΡΝΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Δημητρίου  623 )

ΜΠΕΝΑΤΟΥ- ΚΑΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του Άγγελου  544 )

ΣΙΛΙΓΚΟΥΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του Γεωργίου  405 )

Βεργίνας
ΑΗΔΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Μιχαήλ  786 )

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΝΑ) του Διογένη  747 )

ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Αθανασίου  538 )

Βέροιας
ΤΣΑΝΑΞΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αναστάσιου  1749 )

ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΟΥΛΗΣ) του Ανδρέα  12510 )

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ηρακλή  9311 )

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) του Πολύκαρπου  9212 )

ΚΟΥΤΣΑΝΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΚΟΥΛΑ) του Γεωργίου  9113 )

ΛΙΜΝΙΔΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ (ΜΙΝΑ) του Αντωνίου  8614 )

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γρηγορίου  7215 )

ΚΟΚΟΖΙΔΟΥ ΑΝΝΑ του Βασιλείου  7016 )

ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Ιωάννη  6817 )

ΟΥΖΟΝΙΔΟΥ ΜΟΡΦΩ του Γεωργίου  6718 )

ΑΣΙΚΙΔΟΥ-ΣΤΡΙΜΠΙΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ) του Ιωάννη  6419 )

ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη  6420 )

ΚΑΛΛΙΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου  6221 )

ΧΟΥΔΑΒΕΡΔΟΓΛΟΥ-ΑΣΕΛΑ ΜΑΡΙΚΑ (ΜΑΡΙΑ) του Γεωργίου  6122 )

ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΝΙΚΗ του Ασημάκη  5923 )

ΤΣΑΡΤΣΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) του Δημητρίου  5424 )

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου  5125 )

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Αθανασίου  5026 )

ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Ιωάννη  5027 )

ΓΚΟΥΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Δημητρίου  4928 )

ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ του Σάββα  4629 )

ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ιεροκλή  4430 )

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ του Στέφανου  4131 )

ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ-ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ (ΚΙΚΗ) του Σταύρου  3932 )

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Θεοχάρη  3833 )

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του Γεωργίου  3834 )

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αριστοτέλη  3335 )

ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αβραάμ  2836 )

ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του Μιχαήλ  2837 )

ΜΟΥΣΤΑΚΑ-ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ανέστη  2438 )

ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θεόδωρου  2239 )

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ του Δημητρίου  2140 )

ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Βασιλείου  2141 )

ΧΑΡΑΤΣΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Εμμανουήλ  2142 )

ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΝΘΟΝΙΚΗ του Λεόντιου  1943 )

ΜΠΙΒΟΛΤΣΗ ΑΛΙΚΗ του Γεωργίου  1944 )

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΛΓΑ του Χαρίσιου  1945 )

Δοβρά
ΓΚΑΠΡΑΝΗ-ΘΡΗΣΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Αθανασίου  6346 )

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Λάζαρου  5747 )

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Θεοχάρη  4748 )

ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Αργυρίου  3749 )

Μακεδονίδος
ΔΟΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Θωμά  11950 )

ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Λεωνίδα  4651 )

Σελίδα 1 από 1 5/6/2019  8:45:56πμ



15ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 www.laosnews.gr

Σύνολο Ψήφων Υποψηφίων Συνδυασμών

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 26ης ΜΑΐΟΥ 2019

ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ

Καταχωρημένα Τμήματα  101

Εκλογική Περιφέρεια Αλεξανδρείας

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αλεξανδρείας
ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Αντωνίου  17881 )

ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Ευαγγέλου  6482 )

ΣΤΑΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Αθανασίου  5793 )

ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΒΕΝΙΑΜΙΝ(ΑΚΗΣ) του Γεωργίου  5124 )

ΤΣΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ(ΤΖΕΝΗ) του Γεωργίου  5105 )

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Αντωνίου  4906 )

ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Αντωνίου  4577 )

ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Θωμά  4438 )

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ του Σπυρίδωνος  3889 )

ΘΕΜΕΛΗΣ ΘΩΜΑΣ του Αποστόλου  34010 )

ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αντωνίου  31111 )

ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ(ΜΕΝΗ) του Θωμά  21312 )

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Ιωάννη  21013 )

ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του Δημητρίου  20714 )

ΚΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αποστόλου  20415 )

ΧΑΛΒΑΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ του Δημητρίου  18316 )

ΜΠΕΝΙΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Λεωνίδα  18017 )

ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Δημητρίου  17318 )

ΚΑΡΚΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Σπύρου  17119 )

ΣΤΡΙΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Μερκουρίου  15820 )

ΒΕΡΓΟΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Δημοσθένη  9421 )

ΛΑΦΑΖΑΝΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ του Βασιλείου  7722 )

ΣΥΝΙΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ευαγγέλου  2623 )

ΤΖΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Αλεξάνδρου  624 )

Αντιγονιδών
ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Δημητρίου  76825 )

ΠΑΓΓΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Βελισάριου  44726 )

ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου  39127 )

ΦΑΝΑΡΑ ΘΕΟΠΙΣΤΗ του Γεωργίου  24328 )

ΜΠΟΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Θωμά  23129 )

Μελίκης
ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη  95230 )

ΜΠΑΣΔΕΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Αθανασίου  90631 )

ΤΣΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ(ΘΕΜΗΣ) του Θεοδώρου  60232 )

ΜΠΑΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΦΝΗ του Γεωργίου  30733 )

ΑΚΡΙΒΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ του Χρήστου  29534 )

ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του Γρηγορίου  25735 )

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αποστόλου  19836 )

ΜΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Αντωνίου  12737 )

ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Γεωργίου  11838 )

Πλατέος
ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου  93939 )

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ του Ευαγγέλου  68740 )

ΚΑΜΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου  50741 )

ΣΙΜΨΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Γεωργίου  49142 )

ΠΑΡΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ του Ευαγγέλου  34943 )

ΜΑΤΡΑΚΑ ΕΛΕΝΗ του Κωνσταντίνου  28044 )

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου  26345 )

ΓΙΑΝΤΣΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ(ΛΑΚΗΣ) του Αθανασίου  26046 )

ΜΗΤΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Βασιλείου  21947 )

ΓΑΛΑΤΣΙΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Δημητρίου  21348 )

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΟΒΕΦΑ του Παναγιώτη  16049 )

ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Πολυδεύκη  12550 )
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ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αλεξανδρείας
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Θεόφιλου  8421 )

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Θωμά  7832 )

ΚΑΣΤΑΝΑ ΟΛΓΑ του Βασιλείου  7383 )

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(ΜΑΝΟΣ) του Σωτηρίου  7034 )

ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου  6875 )

ΤΣΙΑΜΤΣΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του Νικολάου  5996 )

ΜΕΣΣΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Νικολάου  5427 )

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του Αλέξανδρου  5068 )

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αριστείδη  4979 )

ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΙΟΥΛΙΑ του Ιωάννη  49010 )

ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Βασιλείου  42011 )

ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κωνσταντίνου  38012 )

ΚΟΛΟΘΑ ΣΟΦΙΑ του Θεόδωρου  34413 )

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ(ΦΥΛΙΩ) του Ευάγγελου  31414 )

ΜΙΧΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του Χρήστου  31115 )

ΠΕΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου  30016 )

ΛΙΟΛΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ(ΝΤΟΡΑ) του Σταύρου  28817 )

ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του Νικολάου  27418 )

ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ του Γεωργίου  26719 )

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Θεοχάρη  24720 )

ΔΕΛΗΠΑΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη  23921 )

ΜΠΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου  21522 )

ΚΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του Γεωργίου  19923 )

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του Στέφανου  13624 )

Αντιγονιδών
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ του Ιωάννη  61625 )

ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Θεόδωρου  28226 )

ΠΡΟΓΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ(ΣΙΑ) του Άγγελου  27627 )

ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Κωνσταντίνου  22128 )

ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ του Γεωργίου  10929 )

Μελίκης
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αριστείδη  80330 )

ΠΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αριστείδη  50731 )

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Θωμά  37732 )

ΓΙΩΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Θωμά  35633 )

ΚΟΥΤΖΗΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Απόστολου  26034 )

ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Θωμά  25235 )

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Σωτηρίου  20036 )

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του Διονυσίου  16137 )

ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του Δημητρίου  10738 )

Πλατέος
ΚΙΡΚΙΛΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη  127739 )

ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του Παναγιώτη  77040 )

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Αναστασίου  66041 )

ΚΟΡΤΣΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του Χρυσόστομου  45842 )

ΑΝΔΡΟΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ του Σάββα  41143 )

ΚΑΚΑΜΟΥΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ του Ευαγγέλου  36844 )

ΚΡΑΧΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Δημητρίου  34445 )

ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Αντωνίου  34246 )

ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Δημητρίου  27547 )

ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Θωμά  24548 )

ΤΟΥΡΛΑΚΙΔΟΥ ΡΟΔΙΑΝΗ του Δημητρίου  22849 )

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ του Ευαγγέλου  17050 )
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ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αλεξανδρείας
ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Στεφάνου  14061 )

ΡΕΣΙΝΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Αθανασίου  7772 )

ΤΖΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Δημητρίου  6703 )

ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑ ΣΕΒΑΣΤΗ του Νικολάου  5554 )

ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Θωμά  5365 )

ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Βασιλείου  4016 )

ΔΗΜΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου  3537 )

ΠΛΑΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Θωμά  3518 )

ΠΟΥΛΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Αλεξάνδρου  3049 )

ΦΩΤΙΑΔΟΥ-ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΦΩΤΟΥΛΑ του Στεργίου  29210 )

ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ναούμ  23111 )

ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του Βασιλείου  22512 )

ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Παναγιώτη  21013 )

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ-ΣΙΤΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ του Κωνσταντίνου  20014 )

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του Αριστοτέλη  17515 )

ΠΛΑΤΣΑ ΜΑΡΙΑ του Εμμανουήλ  17216 )

ΔΕΛΗΠΑΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Ευαγγέλου  16317 )

ΚΙΣΤΟΓΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Κωνσταντίνου  15718 )

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Κωνσταντίνου  14219 )

ΣΤΑΦΥΛΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ του Κωνσταντίνου  13720 )

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Γεωργίου  12921 )

ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θεοδώρου  12522 )

ΤΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Περικλή  3523 )

ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του Δημητρίου  3024 )

Αντιγονιδών
ΠΑΣΧΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Ιωάννη  26725 )

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ του Βασιλείου  23826 )

ΣΟΛΩΜΟΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Φωτίου  20827 )

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του Περικλή  12028 )

ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ του Νικολάου  4829 )

Μελίκης
ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Διονυσίου  104130 )

ΜΑΝΤΖΩΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου  58031 )

ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γρηγορίου  38532 )

ΤΣΑΓΚΑΡΛΗ ΛΕΜΟΝΙΑ του Ευαγγέλου  22233 )

ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου  16534 )

ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Βασιλείου  13735 )

ΜΑΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΊΝΗ του Ηλία  8936 )

ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ του Χρήστου  6737 )

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Ισαάκ  4538 )

Πλατέος
ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΙΕΡΕΜΙΑΣ του Αντωνίου  59439 )

ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του Χρήστου  54540 )

ΓΚΟΥΜΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του Γεωργίου  50041 )

ΦΕΤΕΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Σωκράτη  50042 )

ΛΟΥΚΑ ΣΟΦΙΑ του Γεωργίου  32643 )

ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Νικολάου  31544 )

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ συζ. Βασιλείου  23745 )

ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου  23046 )

ΜΠΙΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αντωνίου  21147 )

ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του Κωνσταντίνου  19348 )

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου  18049 )

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου  11450 )
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ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αλεξανδρείας
ΛΑΦΑΖΑΝΗ ΕΛΕΝΗ του Δημητρίου  4671 )

ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ (ΛΟΧΙΑΣ) του Διονυσίου  4322 )

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου  3693 )

ΜΑΥΡΑΚΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ (συζ.ΜΑΤΡΑΚΑ) του Γεωργίου  3514 )

ΣΥΓΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αθανασίου  3405 )

ΓΚΙΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χαραλάμπους  3206 )

ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου  2567 )

ΜΑΚΡΗ ΑΝΝΑ του Χαραλάμπους (συζ. ΤΣΕΛΙΑ  2338 )

ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΟΛΓΑ (ΟΛΙΑ) του Γεωργίου  2189 )

ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου  17510 )

ΠΟΥΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ του Γεωργίου  17011 )

ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του Νικολάου  16812 )

ΚΟΖΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Νικολάου  15713 )

ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Νικολάου  13714 )

ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Ευαγγέλου  13215 )

ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του Δημητρίου  13216 )

ΒΑΡΔΑΚΑ ΓΛΥΚΟΜΑΧΗ (ΜΑΧΗ) του Σπυρίδωνος  11117 )

ΜΕΤΑΞΑ ΠΑΡΘΕΝΑ του Γεωργίου  10918 )

ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (συζ.ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ) του Παντελεήμωνος  10619 )

ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ (συζ.ΧΑΤΖΗ) του Εμμανουήλ  10520 )

ΤΖΕΠΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ του Αθανασίου  9921 )

ΜΠΙΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου  8122 )

Αντιγονιδών
ΤΣΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Γεωργίου  28623 )

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του Χαραλάμπους  23224 )

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ του Πέτρου  3925 )

ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΡΑΦΑΗΛ του (ΧΩΡΙΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ)  3526 )

ΛΑΧΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του Αποστόλου  3027 )

Μελίκης
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΚΥΡΑΣΤΑΣ) του Γεωργίου  94528 )

ΜΑΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου  67029 )

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Νικολάου  66330 )

ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου  49131 )

ΝΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Λεωνίδα  48632 )

ΚΟΤΖΗΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του Γρηγορίου  38333 )

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Κωνσταντίνου  26534 )

ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του Παναγιώτη  21235 )

ΚΟΤΣΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου  16736 )

Πλατέος
ΚΥΤΟΥΔΗΣ ΜΟΣΧΟΣ του Χρήστου  69937 )

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θεοδώρου  42238 )

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αθανασίου  40639 )

ΟΥΖΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ (ΖΟΥΖΟΥ) του Μερκουρίου  30740 )

ΜΑΤΡΑΚΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του Αθανασίου  28241 )

ΓΚΡΕΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου  22142 )

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Κωνσταντίνου  18343 )

ΑΝΔΡΟΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Χρήστου  15144 )

ΓΡΑΜΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΤΕΜΗΣ του Ευαγγέλου  14145 )

ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΣΟΦΙΑ του Δημητρίου  8646 )

ΜΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Νικολάου  8147 )
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ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Καταχωρημένα Τμήματα  101

Εκλογική Περιφέρεια Αλεξανδρείας

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αλεξανδρείας
ΓΑΛΑΤΣΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κωνσταντίνου  1651 )

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου  1392 )

ΜΠΟΜΠΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου  743 )

ΚΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ του Κωνσταντίνου  734 )

ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του Αριστείδη  635 )

ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου  566 )

ΠΑΥΛΟΥ ΑΝΘΗ του Γεωργίου  547 )

ΜΠΕΝΙΣΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Αθανασίου  458 )

ΚΟΛΙΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου  449 )

ΣΙΣΜΑΝΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ του Κυριάκου  4110 )

ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ του Σωτηρίου  3111 )

ΚΑΛΟΓΡΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ του Αθανασίου  3012 )

ΚΑΡΑΤΕΓΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ του Κωνσταντίνου  2313 )

ΓΕΠΟΥ ΣΤΕΛΛΑ του Χρήστου  2114 )

ΤΑΤΣΟΥΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του Γεωργίου  2015 )

ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Διονυσίου  2016 )

ΚΟΥΤΣΑΝΤΑ ΙΣΑΒΕΛΑ του Νικολάου  1817 )

ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Διονυσίου  1618 )

Αντιγονιδών
ΚΟΛΤΣΙΔΑ-ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΕΝΗ του Βασιλείου  2919 )

ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Βασιλείου  2320 )

ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Εμμανουήλ  2121 )

Μελίκης
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΟΛΓΑ του Αθανασίου  11322 )

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ του Σωτηρίου  7423 )

ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Σωτηρίου  3624 )

ΜΩΫΣΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του Ιωάννη  2825 )

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Μερκουρίου  2126 )

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Απόστολου  2027 )

Πλατέος
ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Παναγιώτη  12228 )

ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Αντωνίου  10829 )

ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Διονυσίου  7730 )

ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Σάββα  6531 )

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Δημητρίου  6232 )

ΣΤΥΛΙΔΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του Σταύρου  5433 )

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αριστείδη  5034 )

ΜΑΡΤΑΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Θεοφύλακτου  1435 )
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Εκλογική Περιφέρεια Ηρωικής Πόλης Νάουσας

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ανθεμίων
ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Χαράλαμπου  10461 )

ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του Χαραλάμπου  9282 )

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου  7593 )

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ηλία  6734 )

ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου  5995 )

ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Λεωνίδα  5086 )

ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη  4187 )

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Χρήστου  4148 )

ΚΟΥΜΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του Ελευθερίου  4079 )

ΜΠΟΥΡΔΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του Ιωάννη  36310 )

ΤΣΙΤΣΗ ΕΛΕΝΗ του Σπυρίδωνα  27111 )

ΞΕΝΙΔΟΥ ΦΑΝΟΥΛΑ του Βασιλείου  21912 )

Ειρηνούπολης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου  95613 )

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Δημοσθένη  78514 )

ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ελευθερίου  63015 )

ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ του Πέτρου  42916 )

ΒΟΛΝΑ ΣΟΦΙΑ του Δημητρίου  33417 )

ΤΣΕΜΠΤΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του Νικολάου  11118 )

Νάουσας
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Στέργιου  115119 )

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη  86220 )

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ του Ιωάννη  77721 )

ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου  69822 )

ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γρηγορίου  57223 )

ΤΑΣΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αντωνίου  52024 )

ΚΑΖΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Βασιλείου  49825 )

ΠΑΣΧΟΥΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Αθανασίου  47826 )

ΜΠΟΥΡΔΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Αναστασίου  42327 )

ΠΙΠΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου  40928 )

ΑΧΤΙΔΑ ΕΛΕΝΗ του Βασιλείου  35329 )

ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗ ΖΩΗ του Χρήστου  35330 )

ΜΙΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Δημητρίου  29031 )

ΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΛΕΝΗ του Δημητρίου  26832 )

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου  25333 )

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Χριστόφορου  21334 )

ΓΟΛΣΟΥΖΙΔΟΥ ΑΡΕΤΗ του Χαρίτωνα  20435 )

ΤΑΝΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ του Βασιλείου  18236 )

ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ του Πέτρου  15937 )

ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΟΦΙΑ του Κοσμά  14638 )

ΖΑΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Κωνσταντίνου  14139 )

ΔΟΥΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Αργυρίου  13740 )

ΜΙΓΓΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Χρήστου  10841 )

ΤΟΥΜΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ιωάννη  5542 )
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Καταχωρημένα Τμήματα  71

Εκλογική Περιφέρεια Ηρωικής Πόλης Νάουσας

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ανθεμίων
ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΜΠΕΝ) του Γεωργίου  16151 )

ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου  8062 )

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ του Δημητρίου  6843 )

ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Διαμαντή  6514 )

ΟΡΔΟΥΛΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ (ΜΑΚΗΣ) του Αντωνίου  5585 )

ΠΕΤΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ιωάννη  4816 )

ΔΙΑΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ) του Κωνσταντίνου  4117 )

ΦΩΤΗ-ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ του Γεωργίου  3858 )

ΑΔΑΜΙΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη  3759 )

ΟΡΔΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παύλου  36710 )

ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικόδημου  34811 )

ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη  16312 )

Ειρηνούπολης
ΔΑΓΓΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ (ΣΤΕΛΛΙΟΣ) του Δημητρίου  104113 )

ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Παύλου  78214 )

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Χαράλαμπου  42615 )

ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Κωνσταντίνου  35816 )

ΓΚΕΣΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου  25317 )

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Ιωάννη  21718 )

Νάουσας
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου  87219 )

ΔΟΛΔΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Δημητρίου  83120 )

ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Γεωργίου  71121 )

ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Αναστασίου  63322 )

ΜΑΛΑΚΗ-ΔΕΛΗΤΖΑΚΗ ΑΘΗΝΑ του Ιωάννη  58623 )

ΖΑΧΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Γεωργίου  56024 )

ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ του Χρήστου  54425 )

ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου  53326 )

ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Δημητρίου  46627 )

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΝΑΖΛΟΥ του Ευσταθίου  46228 )

ΚΑΛΦΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Παναγιώτη  38129 )

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Μερκουρίου  35630 )

ΚΑΛΠΑΞΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του Χαράλαμπου  33831 )

ΜΑΝΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου  29832 )

ΠΑΛΑΜΙΔΑ ΕΛΠΙΔΑ του Χρήστου  29833 )

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Χρήστου  29434 )

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου  28935 )

ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του Ιωάννη  25036 )

ΑΝΘΡΑΚΕΥΣ-ΜΠΟΥΤΚΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Νικολάου  23437 )

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Ηλία  23138 )

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Φιλώτα  21839 )

ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Νικολάου  19540 )

ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΘΩΜΑΣ του Ανδρέα  19341 )

ΚΑΡΑΦΟΥΣΙΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ του Γεωργίου  15742 )

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του Κωνσταντίνου  13643 )

ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Νεόφυτου  11744 )

ΜΑΤΟΣΙΑΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Σεργκέι  10745 )

ΡΟΥΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Γεωργίου  10146 )

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ του Παναγιώτη  5247 )

ΤΣΙΟΥΛΗ ΒΕΡΟΝΙΚΗ του Ιωάννη  4248 )

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του Αριστογείτονος  3149 )

ΑΝΕΣΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Μιχαήλ  2050 )
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ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ανθεμίων
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ του Ιωάννη  3361 )

ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑ του Ανέστη  2822 )

ΜΑΛΤΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου  1513 )

ΔΙΑΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Γεωργίου  1474 )

ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου  1165 )

ΜΙΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Στέργιου  1116 )

ΑΣΜΑΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Ευάγγελου  837 )

ΠΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου  608 )

ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του Ηρακλή  549 )

ΓΡΥΠΟΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Κωνσταντίνου  4310 )

ΡΙΜΠΑΠΩΦ ΓΙΑΝΝΗΣ του Φιλίππου  3111 )

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ του Δημητρίου  2012 )

Ειρηνούπολης
ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου  10513 )

ΚΑΡΑΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του Κωνσταντίνου  9714 )

ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ευσταθίου  7615 )

ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Βασιλείου  6216 )

ΚΟΥΛΕΕΒΑ ΝΙΝΑ του Αλέξανδρου  3717 )

ΣΙΓΓΟΥΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Θεοδώρου  1418 )

Νάουσας
ΛΑΚΗΝΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ του Ιωάννη  81319 )

ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Ξενοφώντος  44520 )

ΤΣΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Αντωνίου  29721 )

ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου  25322 )

ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σπυρίδωνος  24223 )

ΒΑΡΔΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του Κωνσταντίνου  23624 )

ΜΠΟΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του Γεωργίου  22325 )

ΤΡΕΜΠΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κωνσταντίνου  20426 )

ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ (ΤΣΕΧΟΣ) του Ιωάννη  16827 )

ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρίστου  15528 )

ΚΑΡΑΤΣΙΩΛΗΣ ΘΩΜΑΣ του Κωνσταντίνου  14829 )

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του Αργυρίου  14830 )

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αναστασίου  14031 )

ΚΟΤΣΥΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Στέργιου  13932 )

ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ του Θωμά  13133 )

ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη  12134 )

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΝΘΗ του Δημητρίου  11635 )

ΔΙΑΚΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κυριάκου  11536 )

ΚΥΡΚΑΣ ΚΥΡΟΣ του Αθανασίου  11437 )

ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ταξιάρχη  11238 )

ΣΚΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χαράλαμπου  11039 )

ΣΤΟΪΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου  10440 )

ΡΟΔΟΒΙΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του Κωνσταντίνου  9441 )

ΤΟΥΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Αντωνίου  9142 )

ΑΔΑΜΟΥ ΕΛΕΝΗ του Χρήστου  7243 )

ΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του Δημητρίου  5144 )

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Βασιλείου  4845 )

ΧΟΝΔΡΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗ του Ιωάννη  4646 )

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΚΑΚΟΥ ΦΙΛΙΩ του Εμμανουήλ  4347 )

ΜΑΚΡΗ ΚΑΡΚΑΤΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ του Αποστόλου  3548 )

ΜΠΙΝΟΥ ΚΟΥΣΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Κωνσταντίνου  2349 )

ΣΕΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ του Χαράλαμπου  1850 )
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ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ανθεμίων
ΔΟΥΜΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ του Δούμου  1651 )

ΚΕΡΕΜΙΔΟΥ-ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του Κωνσταντίνου  1382 )

ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Δημητρίου  1383 )

ΤΣΙΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Γρηγορίου  1314 )

ΜΠΟΥΣΚΑ-ΠΕΤΡΑ ΚΛΕΙΩ του Γεωργίου  895 )

ΦΟΥΝΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Αναστασίου  876 )

ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Ελευθερίου  477 )

ΤΣΙΜΤΣΙΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Θεοδώρου  208 )

Ειρηνούπολης
ΠΑΝΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου  1419 )

ΝΤΕΝΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Αντωνίου  13610 )

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Χαραλάμπους  7411 )

ΚΟΥΠΑΤΣΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΡΑΚΗΣ) του Γαβριήλ  6812 )

Νάουσας
ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Εμμανουήλ  34613 )

ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του Θεοδώρου  32814 )

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αντωνίου  30415 )

ΔΕΛΗΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Νικολάου  21116 )

ΔΕΛΗΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του Σταύρου  20617 )

ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΛΑΚΗΣ) του Ιωάννου  19318 )

ΣΟΥΓΓΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Γρηγορίου  19019 )

ΖΑΧΑΡΑΚΗ-ΣΙΠΗΤΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΟΥΛΑ) του Σωτηρίου  15320 )

ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αντωνίου  13821 )

ΚΑΝΤΖΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Δημητρίου  13022 )

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του Θεοδώρου  12323 )

ΤΣΙΛΙΓΚΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ηλία  10224 )

ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ του Αθανασίου  9925 )

ΚΑΡΥΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Χρήστου  9026 )

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ του Αναστασίου  8427 )

ΓΚΑΝΤΟΥ ΑΝΘΙΑ του Δημητρίου  8228 )

ΚΑΜΠΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Πολυχρόνη  8229 )

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ-ΤΖΙΑΒΑΡΑ ΜΑΡΙΑ του Αναστασίου  7630 )

ΠΑΠΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Αλκιβιάδη  6631 )

ΖΟΥΖΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Νικολάου  6032 )

ΚΥΡΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΠΕΠΟΝΑΣ) του Ιωάννου  5833 )

ΚΙΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Δημητρίου  4534 )

ΠΑΠΑΤΧΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του Στέργιου  3935 )

ΔΟΥΡΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Ιωάννου  3136 )

ΤΖΙΑΤΖΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του Παναγιώτη  2837 )

ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Ευστάθιου  2538 )

ΣΙΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη  2139 )

ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Γιούρι  2040 )
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ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ανθεμίων
ΚΥΡΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Ευάγγελου  1871 )

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιορδάνη  1282 )

ΓΑΤΟΥΡΤΖΙΔΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ (ΣΙΣΣΥ) του Στεφάνου  1073 )

ΛΥΤΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ του Γεωργίου  944 )

ΤΣΙΟΡΝΟΒΙΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του Ευαγγέλου  945 )

ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ του Νικολάου  886 )

ΣΕΠΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου  677 )

ΦΕΛΑΧΙΔΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ιωάννη  458 )

ΝΗΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χρήστου  389 )

ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ του Ισαάκ  2810 )

Ειρηνούπολης
ΤΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου  8011 )

ΓΑΤΟΥΡΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Στέφανου  7712 )

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του Σωτηρίου  4013 )

ΜΑΣΜΑΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ του Ιωάννη  3314 )

ΣΕΡΔΑΡΙΔΟΥ ΕΥΣΕΒΙΑ του Αντωνίου  3215 )

Νάουσας
ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου  50016 )

ΤΟΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του Κωνσταντίνου  45417 )

ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Αλέξανδρου  30218 )

ΣΙΠΗΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευάγγελου  27319 )

ΓΙΟΚΑΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ του Αθανασίου  19320 )

ΤΣΙΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Θεοχάρη  17321 )

ΒΑΔΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου  13122 )

ΒΑΤΑΝΤΖΗ ΑΘΗΝΑ του Ιωάννη  12023 )

ΓΚΑΡΝΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αναστασίου  11424 )

ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γρηγορίου  10125 )

ΜΠΑΜΠΑΤΣΗ-ΚΑΡΔΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Δημητρίου  9926 )

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΤΣΟΜΕΖΙΔΟΥ ΟΛΓΑ του Παύλου  8927 )

ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Αντωνίου  6828 )

ΤΑΤΣΙΚΑ-ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ευάγγελου  6129 )

ΠΑΠΑΤΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου  5630 )

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θεοδώρου  4831 )

ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΤΡΥΦΩΝ του Δημητρίου  4732 )

ΚΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ του Ευάγγελου  4433 )

ΑΛΙΑΤΣΗ ΒΑΪΑ του Νικολάου  4334 )

ΠΡΙΣΤΡΕΜΙΝΟΒΑ ΙΝΓΚΑ του Βιλιάμ  3735 )

ΖΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου  3636 )

ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ του Γεωργίου  3537 )

ΠΑΡΗΓΟΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αποστόλου  2438 )

ΨΑΘΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κωνσταντίνου  2139 )

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Φωτίου  1540 )

ΠΟΥΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου  1141 )
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστη-
μα 63 τ.μ. με πατάρι και 
υπόγειο στη Βέροια, ο-
δός Τρύφωνος 3. Τηλ.: 
6944 024468 & 23810 
26941.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ή ενοι-
κιάζεται Ανοίξεως 56, 
απέναντι από το Μου-
σε ίο ,  γκαρσον ι έρα , 
1ΔΣΚWC, αποθήκη, 
κεντρική θέρμανση, σε 
πολύ καλή κατάσταση. 
Τηλ.: 23310 71653 & 
6984 427753.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ενοικι-
άζεται μεζονέτα 3ΔΣΚ, 
ατομική θέρμανση, πάρ-
κιγκ, αποθήκη, 400,00 
ευρώ. Euromesitiki 6945 
122583.

Κ.ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ πω-
λούνται 2 διαμερίσματα 
από 80 τ.μ., πακέτο, 
αυλή, κήπο, θέρμανση, 
καλή κατασκευή. Τιμή 
55.000 ευρώ συζητήσι-

μη. Τηλ.: 6974 805947.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙ οικόπεδο στους Γε-
ωργιανούς 2 στρέμματα, 
σε πολύ καλή θέση, με 
νερό, ρεύμα, θέα, πολύ 
κοντά στο δρόμο. Τηλ.: 
6934 662478.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτε-
μάχιο 2.000 μέτρα στη 
Βεργίνα δίπλα στο χω-
ριό με 30 ετών δένδρα 
Ελιές. Τιμή 5.000 ευρώ. 
Τηλ.: 6934 888738.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρη-
ση εστιατορίου στο κέ-
ντρο της Βέροιας. Τηλ.: 
6974 376762.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καφενείο 
λόγω συνταξιοδότησης. 
Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 

6975 580533.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ENOIKIAZETAI Δι-
αμέρισμα στο κέντρο 
με 3ΔΣΚ Α.Θ. (πέλετ) 
θέα 350 ευρώ. Τηλ.: 
6945122583.

HΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΧΥΜΩΝΑΣΠΙΣ
Α.Ε.–ΚΩΝ/ΝΟΣΔΕΔΕΣΑΝΑΚΟΙΝΩ-
ΝΕΙ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΟΙ ΕΓ-
ΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙ-
ΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝ.ΕΡΓΑΤΕΣ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 

/ΒΟΗΘΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ, 
ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΗΤΕΣ.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΣΤΑ 
ΓΡAΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΦΜ-ΑΜΚΑ-ΑΡΙΘΜΟ
ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ
-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟ-

ΤΗΤΑΣ

-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓ/
ΣΜΟ ΕΘΝΙΚΗΣ

-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ 
-ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 
-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 

ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ   ΤΟΥ Ο.Γ.Α.
-ΔΙΠΛΩΜΑ ΒΟΗΘΟΥ  Ή ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΛΑΡΚ
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ2332303100

ΗεταιρίαεπεξεργασίαςφρούτωνΗΡΑΕΠΕμε
έδρατο7,5χλμΒΕΡΟΙΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣ,ζητά:

01] Ηλεκτρονικό  – Ηλεκτρολόγο για μόνιμη απα-
σχόληση. 

Καθήκοντα: Χειρισμός, συντήρηση & επισκευή 
μηχανών παραγωγής. Επίβλεψη ομαλής λειτουργίας 
των γραμμών παραγωγής.  Επιθυμητή η γνώση Αγ-
γλικής γλώσσας.

02] Γεωπόνο για μόνιμη απασχόληση.  Επιθυμητή  
η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση.  Γνώση Αγγλικής 
γλώσσας και Η/Υ

03] Γραμματειακή υποστήριξη – Υπάλληλος Γραφείου.
Προσόντα: Γνώση χειρισμού Η/Υ και MS OFFICE, 

Ξένων γλωσσών σε γραπτό και προφορικό επίπεδο. 
Επιθυμητή η εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. 

Αιτήσειςκαιβιογραφικάστοemail
info@irafruit.gr

ΗεταιρίαεπεξεργασίαςφρούτωνΗΡΑΕΠΕμε
έδρατο7,5χλμΒΕΡΟΙΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣ,ζητά:

01] Οδηγό περινοφόρου (κλαρκ).
02] Οδηγό με επαγγελματικό δίπλωμα Ε΄ κατη-

γορίας. 
Αιτήσειςκαιβιογραφικάστοemail

info@irafruit.gr

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 200 
τ.μ. με υπαίθριο χώρο 
5.000 τ.μ. (παιδική χα-
ρά-μπαρ) με πλήρη ε-
ξοπλισό καφέ-ταβέρνας, 
προς Ασώματα-Νοσοκο-
μείο. Πληροφορίες από 
τον ιδιοκτήτη του ακι-
νήτου κ Δαμιανό. Τηλ.: 
6973 834067.

Από κατασκευαστική εταιρεία με έδρα την Βέροια 
Ζητείται ηλεκτρολόγος μηχανικός  
Προφίλυποψηφίου:
•Πτυχίο ΑΕΙ , ΤΕΙ 
•Εμπειρία σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 

επιθυμητή 
•Καλή γνώση και χρήση Office.
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
•Καλή γνώση και χρήση AutoCAD 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, 

άδεια οδήγησης.
ΠεριγραφήΘέσηςΕργασίας:
•Ηλεκτρολογικές μελέτες .
•Σύνταξη οικονομικών προσφορών .
•Σχεδιασμός ηλεκτρομηχανολογικών εγκατα-

στάσεων .
Μισθός
Ο μισθός θα καθοριστεί αναλόγως των προ-

σόντων. Η εταιρεία θα προσφέρει την κατάλληλη 
εκπαίδευση και εξειδίκευση στον τομέα των δρα-
στηριοτήτων της.

Οι ενδιαφερόμενοι να αποστέλλουν τα βιογρα-
φικά τους στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: 
info@ergoilektriki.gr

Στα πλαίσια 
της  συνεχούς 
ανάπτυξης της 
εμπορικής δρα-
στηριότητας της 
εταιρείας, επιθυ-
μούμε να προ-
σλάβουμε Senior CRM-ERP Developer. Ο/Η υποψή-
φιος/α σε συνεργασία με την ομάδα του, θα αναλάβει 
την ανάπτυξη και τη συντήρηση του ήδη υπάρχοντος 
CRM-ERP συστήματος της εταιρείας.

Απαιτούμενα χαρακτηριστικά/ικανότητες:
•3ετή προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
•Καλή γνώση του προγράμματος SoftOne ERP
•Καλή γνώση προγραμματισμού σε Windows 

Desktop περιβάλλον (C++, C#, Delphi)
•Καλή γνώση λειτουργίας και σχεδίασης βάσεων 

δεδομένων σε MS-SQL 
•Ικανότητα διερεύνησης αναγκών & προβλημάτων
Επιθυμητά προσόντα:
•Γνώση λογιστικής
Η Εταιρεία προσφέρει:
•Καθαρός Μισθός 1.000€ 
•Πλήρης ασφάλιση
•Πενθήμερη 8ωρη εργασία
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
Αποστολή βιογραφικού έως 26/07/2019στο

cv@supercourse.gr(κωδικόςθέσηςSED_20).
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μεζονέ- τα με 3ΔΣΚ 2W.C., Α.Θ. α- ποθήκη-αυλή-τζάκι-πέριξ 
400 ευρώ. Τηλ.: 6945 
122583 Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ημι-
επιπλωμένο διαμέρισμα 
στην περιοχή Πασακιό-
σκι, 1ΔΣΚWC, 1ος όρο-
φος με θέα, αυτόνομη 
θέρμανση, πόρτα ασφα-
λείας, συνθετικά κουφώ-
ματα καινούργια. Πληρο-
φορίες κ. Παναγιώτης, 
τηλ.: 6978 009149.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΝΑΟΥΣΑ ενοικιάζονται 

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

ΠΙΕΡΙΩΝ ενοικιάζε-
ται κατάστημα ισόγειο 
90 τ.μ. και υπόγειο 90 
τ.μ. (λειτουργούσε σαν 
καφετέρια). Τηλ.: 6949 
556977.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  σερβ ι -
τόρος για την θερι-
νή περίοδο στους Ν. 
Πόρρους Πιερίας. Τηλ. 
6931283950.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 24263 ΓΗΠΕΔΟ, επιπλωμένη  κο-

μπλέ , γκαρσονιέρα 30 τ.μ., κατασκευή 1982, 
1 χώρος ,  2 ος όροφος, βλέπει σε ανοιχτωσιά 
, ανακαινισμένη κομπλέ, σε άψογη κατάστα-
ση, συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, 
ατομική θέρμανση με κλιματιστικό και με μία 
ντουλάπα, ενοίκιο 140€.

Κωδ: 23981 - ΚΤΕΛ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 30 
τ.μ. καθ. στον 2 ο όροφο. Αποτελείται από 
Σαλονοκουζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι κα-
τασκευασμένη το 1975 και διαθέτει θέρμαν-
ση Ατομική - Πετρέλαιο, Κουφώματα Ξύλινα, 
Πόρτα Ασφαλείας με τρίαινα, Ανελκυστήρα, 
A/C, Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές - Τιμή: 180 €.

Κωδ.12770 Γκαρσονιέρα ωραιότατη στο 
Πασακιόσκι κατασκευής του 1998 με θέα τον 
κάμπο 37 τ.μ. , 1δσκλ η θέρμανση της  ανε-
ξάρτητη με κλιματιστικό inverter και με λίγα 
κοινόχρηστα , ενοίκιο 180€. Θα είναι ελεύθερο 
από 1/7/2019. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ.23129 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται και-
νούργια γκαρσονιέρα 44 τ.μ., 4 ος όροφος 
, κατασκευή 2002, 1 υ/δ, σαλόνι , κουζίνα 
και μπάνιο , διαθέτει αυτόνομη θέρμανση με 
ογκομετρητές  , μίσθωμα 200€. Από 30/6/19 
ελεύθερη. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23367 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Γκαρσονιέρα 50 
τ.μ., επιπλωμένη κομπλέ , κατασκευή 1978, 1 
υ/δ, 1 ος όροφος, καλοδιατηρημένη, σε καλή 
κατάσταση, ατομική θέρμανση με υπέρυθρες , 
μηδαμινά κοινόχρηστα  ,  άνετοι χώροι, 180€.

κωδ. 23456 ΠΙΕΡΙΩΝ, Γκαρσονιέρα 65 
τ.μ., κατασκευή 1985, 1 υ/δ , σαλόνι και μια 
κουζίνα ανεξάρτητη  , 1ος όροφος, βλέπει σε 
ανοιχτωσιά, είναι σε καλή κατάσταση, με συ-
ρόμενα αλουμινίου κουφώματα  και με διπλά 
τζάμια, επιμελημένης κατασκευής και με ένα 

κλιματιστικό αλλά και μια μεγάλη βεράντα, 
αυτόνομη θέρμανση με ωρομετρητές , ενοίκιο 
200€. Θα είναι ελεύθερο από 15/06/2019.

Κωδ. 12796 Ενοικιάζεται διαμ/μα στην 
Αγία Κυριακή  71 τ.μ. 2ος ορ. με 2δσκλ , 
διαθέτει ατομική θέρμανση πετρελαίου , δεν 
υπάρχει ασανσέρ και είναι φωτεινό με νότιο 
προσανατολισμό , ενοίκιο 200€.

Κωδ: 23304 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Ε-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κομπλέ επιπλωμένη νεόδμητη 
Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 70 τ.μ. 
Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτιο, και 
WC. Είναι κατασκευασμένη το 1998 και διαθέ-
τει θέρμανση αυτόνομη  - Πετρέλαιο,  δυνατό-
τητα Πάρκινγκ έξω , Κήπο ωραίο και Τζάκι, με  
Ηλ. Συσκευές, Διπλά τζάμια - Τιμή: 250 €. Από 
30/6/19 ελεύθερη.

Κωδ.105233 Σπάνια Γκαρσονιέρα 72τ.μ. στο 
κέντρο προς ενοικίαση με πολύ άνετο σαλόνι , ξε-
χωριστή κουζίνα και 1υ/δ με μια μεγάλη ντουλάπα 
,  2ος όροφος σε πολύ αξιόλογη οικοδομή , η θέρ-
μανση της με δύο κλιματιστικά Inverter. ενοίκιο 220€.

κωδ. 24731 Στο Πασακιόσκι κομπλέ ε-
πιπλωμένο διαμ/μα 120 τ.μ., οικοδομή του 
1990  , η θέρμανση του ατομική με αντλία 

θερμότητας , επιπλωμένο συνολικά , άριστη 
κατασκευή 3 υ/δ, σαλόνι , κουζίνα και 1wc , 
ημιόροφος  ενοίκιο μόνο 300€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙ νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επιπλω-
μένη συνολικής επιφάνειας 200 τ.μ. σε δύο 
επίπεδα . Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, 
Σαλόνι, Κουζίνα, 1 Μπάνιο και WC. Είναι 
κατασκευασμένη το 1998 και διαθέτει θέρ-
μανση Ατομική - Πετρέλαιο,  Κουφώματα 
Συνθετικά, Πάρκινγκ, Αποθήκη , Κήπο, Τζά-
κι, A/C, Συναγερμό, Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές, 
Διπλά τζάμια - Τιμή: 280 € .

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 23128 - ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

Αποθήκη ισόγεια συνολικής επιφάνειας 65 
τ.μ. Αποτελείται από 1 Χώρο . Τιμή: 120 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23705 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γρα-

φείο συνολικής επιφάνειας 25 τ.μ. στον 2 ο 
όροφο. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατα-
σκευασμένο το 1970 και διαθέτει Κουφώματα Α-
λουμινίου συρόμενα, Ανελκυστήρα - Τιμή: 100 €

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

Κωδ: 23706 - Κέντρο Γραφείο συνολικής 
επιφάνειας 90 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Αποτελεί-
ται από 3 χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 
1970 και διαθέτει ανοιχτωσιά , έχει Κουφώ-
ματα Συνθετικά, Ανελκυστήρα και A/C - Μί-
σθωμα 300 €.

Κωδ: 23610 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συ-
νολικής επιφάνειας 94 τ.μ. στον 3 ο όροφο. 
Αποτελείται από 4 Χώρους, . Είναι κατασκευ-
ασμένο το 2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομι-
κή - Πετρέλαιο, Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα 
Θωρακισμένη, Ανελκυστήρα, Διπλά τζάμια 
- Τιμή: 230 €.

Κωδ: 23579 - ΩΡΟΛΟΙ  Γραφείο συνολι-
κής επιφάνειας 250 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. 
Αποτελείται από 5 Χώρους, . Είναι κατασκευ-
ασμένο το 1969 και διαθέτει Κουφώματα Α-
λουμινίου και Ανελκυστήρα - Τιμή: 900 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 22965 - Στην Πλ. Ωρολογίου ΕΝΟΙ-

ΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 20 
τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο και με δικό 
του WC.  Ενοίκιο 140 €. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ 
και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ. 23130  Κατάστημα στο Τσερμένι δι-
ατίθεται προς ενοικίαση με 58 τ.μ. ισόγειο  και 
25 τ.μ. πατάρι σε κεντρικό σημείο κατάλληλο 
για άπειρες χρήσεις  και με μίσθωμα πολύ 
ευνοϊκό , μόνο 250€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 23146 - Εργοχώρι επί της Σταδίου 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφά-

νειας 65 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο 
ενιαίο , ειναι φωτεινό και έχει μεγάλη βιτρίνα 
. - Τιμή πολύ πολύ χαμηλή μόνο 110 €. Απο-
κλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 22959 - ΦΑΝΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 
110 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο 
με δικό του WC . Είναι κατασκευασμένο το 
1970 - Μίσθωμα τα 300 €. Το γραφείο μας 
διαθέτει την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
του ακινήτου αυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται 

Πάρκινγκ 15τ.μ. κλειστό με άνετη πρόσβαση 
με μηνιαίο μίσθωμα μόνο 50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.105027 Γκαρσονιέρα Studio στο κέ-

ντρο της Βέροιας 30 τ.μ. 5ος ορ. με ασανσέρ , 
χρήζει ανακαίνισης τιμή 11000€. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 14545 - Στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Διαμέρισμα συ-
νολικής επιφάνειας 84 τ.μ. καθαρό στον 3 ο 
όροφο. Αποτελείται από 2 μεγάλα Υπνοδω-
μάτια, Σαλονοκουζίνα και μπάνιο . Είναι κατα-
σκευασμένο το 1995 και διαθέτει Κουφώματα 
Αλουμινίου καινούργια , έχει ανελκυστήρα, 
πάρκινγκ πυλωτής και μία αποθήκη μέσα. 
Διαθέτει επίσης και ηλιακό θερμοσίφωνα - 
Τιμή: 53.000 €. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 205939 ΚΕΝΤΡΟ στην αρχή της 
Βενιζέλου ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής 
επιφάνειας 90 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Πρόκει-
ται για ένα μοναδικό ακίνητο, εξ ολοκλήρου 
ανακαινισμένο το οποίο αποτελείται από 2 Υ-
πνοδωμάτια, Σαλοκουζίνα, ένα μπάνιο πολυ-
τελείας καθώς και αποθήκη. Έχει καινούργια 
συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, ευρί-
σκεται σε πολυκατοικία αξιώσεων, με άνετους 
χώρους , με θωρακισμένη πόρτα εισόδου 
και αποτελεί ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, τιμή: 
95.000 €. Ιδανικό ακίνητο για κάποιον που α-
ναζητεί κάτι μοναδικό στην καρδιά της πόλης. 
Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο.

Κωδ: 105028 ΑΚΡΟΠΟΛΗ , πωλείται 
καινούργια σπάνιο  διαμέρισμα 103 τ.μ., μικτό  
και 83 τ.μ. καθ. ολοκληρωμένο από τον νυν 
ιδιοκτήτη , κατασκευή 2005, 2 υ/δ, 3 ος όρο-
φος, βλέπει τον κάμπο της Βέροιας , διαθέτει  
πολύ μεγάλη κουζίνα , ατομική θέρμανση 
με αντλία θερμότητας  και μεγάλο γκαράζ 
και αποθήκη στο ισόγειο ,  σε αμφιθεατρική 
θέση, ευκαιρία χωρίς αμφιβολία. Προσφορά 
σε τιμή εκπληκτικά συμφέρουσα 110.000€ , 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.  Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
κωδ. 23397 Μονοκατοικία 60 τ.μ. σπάνια 

ευκαιρία , στους Γεωργιανούς Βέροιας σε 
1979 τ.μ. οικόπεδο εντός σχεδίου , σε σημείο 
με εξαιρετική θέα , πωλείται για οικογενεια-
κούς λόγους , τιμή μόνο 35.000€. Πρόθυμος 
αγοραστής καλοδεχούμενος.  Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24609 ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Μονοκατοικία 
συνολικής επιφάνειας 95 τ.μ. Υπερυψωμένη, σε 
οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 1.270τ.μ., άψο-
γα συντηρημένη, υπερσύγχρονης κατασκευής, 
υψηλών ποιοτικά προδιαγραφών. Αποτελείται 
από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, 
οι χώροι του λειτουργικοί. Είναι κατασκευασμένη 
το 2007 και διαθέτει θέρμανση Ατομική Πετρε-
λαίου, Ηλιακό θερμοσίφωνα, BBQ  στην αυλή με 
πολύ ωραίο κιόσκι, Αποθήκη 40τ.μ., Κουφώματα 
Συνθετικά με Διπλά τζάμια, σε τιμή εκπληκτικά 
συμφέρουσα μόνο 100.000 €. Υπόδειξη μόνο σε 
σοβαρά ενδιαφερόμενο.

Κωδ.105200 ΠΑΝΟΡΑΜΑ Βέροιας , πω-
λείται σπάνια διπλοκατοικία Ισόγειο, και 1ος ορ.  
βλέπει σε ανοιχτωσιά, η θέα του είναι μοναδι-
κή, έτος κατασκευής 1988 με 192 τ.μ. σε δύο 
επίπεδα και 93  τ.μ. υπόγειο το οποίο χρησι-
μοποιείται σαν γκαράζ και αποθήκη  , σε οικό-
πεδο 350 τ.μ. σε άψογη κατάσταση, αυστηρών 
τεχνικών προδιαγραφών,  έχει τζάκι ενεργειακό 
, αρχοντικό , για απαιτητικούς αγοραστές, και 
με δύο μπάνια , τιμή 185.000€. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13152 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

Αποθήκη συνολικής επιφάνειας 280 τ.μ. σε 
υπόγειο χώρο . Αποτελείται από ενιαίο  χώρο 
με εύκολη πρόσβαση.  Διαθέτει θέρμανση 
Ατομική  με Πετρέλαιο, - Τιμή: 30.000 € .

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 14598 -  ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο πλησίον 

Πλ. Ωρολογίου συνολικής επιφάνειας 33 τ.μ. 1ος 
ορ.  Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατασκευα-
σμένο το 1974 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμι-
νίου συρόμενα, Σκαλιά εισόδου - Τιμή: 22.000 €.

Κωδ: 14523 -  Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ νεόδμητο 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 40 τ.μ. 1ος  και 
αποτελείται από 2 Χώρους, με δικό του κουζινά-
κι και WC . Είναι κατασκευασμένο το 2005 και 
διαθέτει θέρμανση ατομική με κλιματιστικό. Έχει 
κουφώματα συνθετικά και έπιπλα , τιμή 55.000 €.

Κωδ. 22842 Πωλείται γραφειακός χώρος 
κομπλέ ανακαινισμένος στην Πλ. Ωρολογίου 
με 50 τ.μ. 2 χώροι , 1ος ορ. φωτεινός , κα-
τάλληλος για κάθε χρήση και με πολύ λογικό 
τίμημα τις 40.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ. 14158 ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ, πωλείται ι-

σόγειο κατάστημα 80 τ.μ., σε οικόπεδο 8.000 
τ.μ. , κατάλληλο και για υγειονομικού ενδιαφέ-
ροντος , τσιπουράδικο κ.τ.λ μέσα στη φύση , 
ιδιαίτερο ακίνητο το οποίο ευρίσκεται σε εξαι-
ρετικό σημείο , είναι κατάλληλο και για άλλες 
χρήσεις και προσφέρεται σε απίστευτα χαμη-
λή τιμή, πολύ σπάνια ευκαιρία, μόνο 70.000€.

Κωδ 14314 - Επί του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ. 
ΒΕΡΟΙΑ -ΝΑΟΥΣΑ, Πωλείται Κατάστημα 
ισόγειο 310 τ.μ. σε οικόπεδο εξαιρετικής 
προβολής 9.631 τ.μ., κατασκευή 2001, με 
καινούργια αλουμινίου κουφώματα με διπλά 
τζάμια, σε θέση περιοπής , σε προνομιακή 
τοποθεσία , με ανοιχτό πάρκινγκ μεγάλο , 
εξαιρετικής προβολής ακίνητο , κατάλληλο 
για πολλαπλές χρήσεις και σε κτήριο μονα-
δικής προβολής , σε εμπορικό δρόμο , μέσα 
σε προνομιούχο οικόπεδο, ευκαιρία μεγάλη 
χωρίς αμφιβολία. Αποκλειστική διάθεση και 
υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ, τιμή 1.100.000 €.

Κωδ: 22786 - ΠΙΕΡΙΩΝ επί του κεντρικού 
δρόμου  ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεγάλο και σπάνιο κατά-
στημα ισόγειο συνολικής επιφάνειας 369 τ.μ. 
Είναι κατασκευασμένο το 1994 και διαθέτει 
θέρμανση ατομική με πετρέλαιο. Τιμή εξαιρε-
τικά χαμηλή μόνο 450.000 €. Αποκλειστική 
διάθεση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, υ-
πόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο. Το 
μηνιαίο μίσθωμα του σήμερα 1.200 €.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 115769 - ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμάχιο 

πολύ κοντά στο χωριό στον Κοπανό Νάουσας 
συνολικής επιφάνειας 1830 τ.μ. στην άκρη 
του σχεδίου πόλεως Τιμή εξαιρετικά χαμηλή 
στις 9.000 €.

κωδ. 105867 Πωλείται αγροτεμάχιο 15 στρ. 
στη Νέα Νικομήδεια στην περιοχή Φουντου-
κλούκι με νερό και με ετήσια καλλιέργεια  τιμή 
15.000€ τελική. Εξαιρετική ευκαιρία. Αποκλειστι-
κή ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ 13766 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, πωλείται οικό-

πεδο εντός σχεδίου πόλεως , ορθογώνιο 425 
τ.μ., ελαφρώς επικλινές , άρτιο και οικοδομή-
σιμο με σ/δ 0,8 , πρόκειται για ευκαιρία χωρίς 
αμφιβολία , τιμή μόνο 45.000€, Αποκλειστική 
διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 13793 ΜΕΤΟΧΙ , Οικόπεδο 529 τ.μ., 
σπάνιο , με εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα , 
αμφιθεατρικό οικόπεδο φιλέτο, ευκαιρία χωρίς 
αμφιβολία, μόνο για αποφασιστικό αγοραστή. 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, 16.000 €.

Κωδ: 13826 - Στα Παλατίτσια ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 980 τ.μ. σε 
πολύ καλό σημείο . Τιμή μόνο 15.000 €.

Κωδ.13787   ΤΡΙΛΟΦΟΣ, Οικόπεδο 1.820 
τ.μ., εντός ζώνης , άρτιο και οικοδομίσημο , 
εξαιρετικό για επένδυση και για ανέγερση μο-
νοκατοικίας , η τιμή του εξαιρετικά συμφέρουσα 
, μόνο 25.000€, Αποκλειστική διάθεση και υ-
πόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.  

Κωδ: 13754 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Οικόπεδο 
2.310 τ.μ., με άριστη προβολή , σε προνομιακή 
τοποθεσία , καταπληκτικό οικόπεδο, ευκαιρία 
χωρίς αμφιβολία, σε τιμή πράγματι χαμηλή 
μόνο 17.000€ , Αποκλειστική διάθεση και υ-
πόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ 13807 ΚΑΤΩ ΕΛΗΑ, Οικόπεδο με 
συνολικά 4.003 τ.μ., απο αυτά τα 2.902 τ.μ. έ-
χουν τεθεί εντός του σχεδίου πόλεως , τα 685 
τ.μ. είναι ρυμοτομούμενα και τα 440 τ.μ. εκτός 
σχεδίου , διαθέτει μία εκπληκτική και ανεμπό-
διστη θέα , είναι ελαφρώς επικλινές , πολύ κο-
ντά στην Εληά προνομιούχο οικόπεδο. Πλη-
ροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, 
ευκαιρία μόνο για αποφασιστικό αγοραστή 
, προσφέρεται σε τιμή ευκαιρίας μόνο από 
120.000€ όλο μαζί τώρα μόνο 90.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ. 14037 Πωλείται αγροτεμάχιο 5 στρ. 

στη Νέα Νικομήδεια  με νερό και με ετήσια 
καλλιέργεια  τιμή 5000€ τελική. Εξαιρετική 
ευκαιρία. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ. 13515 ΣΠΑΝΙΟ ΧΩΡΑΦΟΙΚΟΠΕΔΟ 
κατάλληλο για Ξενοδοχείο , Κλινική η Οίκο 
Ευγηρίας και όχι μόνο  στη θέση  Καβάκια 
πάνω στο δρόμο για τη Ραχιά  12.000 τ.μ.  
αμφιθεατρικό με θέα όλον τον κάμπο της Η-
μαθίας και ορατότητα μέχρι την Θεσ/νίκη . 
Πρόκειται για οικόπεδο φιλέτο, προνομιούχο 
από κάθε άποψη , αναφέρεται μόνο σε πολύ 
σοβαρό επενδυτή , ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, 
Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο,  
τιμή 450.000€.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ
Αριστούχος πτυχιούχος του Τμήματος 

Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας, με ειδίκευση στη μονω-
δία, διδάσκει τραγούδι. Διδάσκονται όλα τα εί-
δη ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου (έντεχνο, 
λαϊκό, ποπ, ροκ, μιούζικαλ, κλασσικό κ.ά.). 
Προαιρετικά διδάσκεται πιάνο και κιθάρα για 
τη συνοδεία του τραγουδιού. Προετοιμασία 

για εισαγωγή σε μουσικές σχολές. Πρώτο μάθημα ΔΩΡΕΑΝ. Τιμές 
προσιτές. Τηλ.: 6980 202881.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Κύριος ή κυρία 22 έως 42 ετών

να αναλάβει μέρος δικτυακής εταιρί-
ας στην περιοχή της Ημαθίας.

Πληροφορίες μόνο κατόπιν
ραντεβού στο 6988161363.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πωλεί-
ται γκαρσονιέρα στην 
οδό Πολυζωΐδη, κοντά 
στην Πλατεία Ωρολο-
γίου. Τιμή ευκαιρίας. 
Τηλ.: 6949 981810.

Από την MonteNoulikas ζητείται Υπάλληλος για την 
θέση Γραμματειακής υποστήριξης – βοηθός Διοίκησης για 
μόνιμη και πλήρη απασχόληση

Αρμοδιότητες:
·Γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη στο αντικείμενο 

δραστηριότητας της εταιρίας
·Διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων 
·Παραλαβές / αποστολές υλικών αποθήκης. Διαχείριση 

αλληλογραφίας και μεταφορών
·Υποστήριξη στις καταχωρίσεις δελτίων και στη διαχείρι-

ση του ERP
·Προγραμματισμός συναντήσεων
·Οργάνωση και συντονισμός συναντήσεων και ταξιδίων 

διοίκησης και προσωπικού
 
Προαπαιτούμενα:
·Άριστη γνώση MS Office, Η/Υ
·Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 
Θαεκτιμηθούν:
·Γνώση του ERP της Softone
·Απόφοιτος/η ΠΕ σε διοικητικό αντικείμενο ή παρόμοιο
·Γνώση digital marketing & social media management
 
ΑπαραίτητεςΔεξιότητες:
·Ενδιαφέρον και ζήλος για δουλειά και πρόοδο
·Οργανωτικότητα και εργατικότητα
·Ευχέρεια στην επικοινωνία, στον γραπτό και προφορικό 

λόγο
·Προσαρμοστικότητα, ευελιξία και θετικό πνεύμα
·Ομαδικότητα
·Διακριτικότητα και εχεμύθεια
·Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση λόγω αυστηρών 

deadline 
 
Προσφέρεται:
·Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών: μισθός και παροχές
·Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας σε μια δημιουργική 

ομάδα που απαρτίζεται κυρίως από νέους
Αποστολήβιογραφικώνστηνηλεκτρονική
διεύθυνση:monte@montenoulikas.gr

Tηλ.:2331067347

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον Προμηθέα 4ου ορό-

φου, 95 τ.μ. ρετιρέ, πανταχώθεν ελεύθερο, με απεριόριστη θέα, 
σε προχωρημένη κατάσταση η οικοδομή. Τηλ.: 6944 764477 & 
23310 27796.

ΨΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΑ

ΠΑΤΡΙΔΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Ζητείται υπάλληλος γραφείου με 

γνώσεις λογιστικής για εργασία στην 
Πατρίδα Ημαθίας. Τηλ.: 23310 51840, 
6947 420720 & 6944 306862.



ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για 
λογιστήριο και εργάτες δια-
λογής αγροτικών προϊόντων 
από συσκαστήριο στο Διαβα-

τό Ημαθίας. Άμεση πληρωμή 
και ασφάλιση. Τηλ. επικοινω-
νίας: 6972 512466 κα Νένα. 
Αποστολή βιογραφικών στο 

olympialandike@gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για πε-

ριποίηση ηλικιωμένου. Τηλ.: 
6974 689456.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυ-

τοκινήτων από την ΤΟΥΟΤΑ 
Γεωργιάδη, με πτυχιο μηχα-
νικού. Τηλ.: 23310 62780 & 
6978 770066.

ΖΗΤΕ ΙΤΑ Ι  μ ά γ ε ι ρ α ς 

για εστιατόριο στη Βέροια. 
Τηλ.: 6936 163080 & 6982 
283137.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δύο άτο-
μα για ελληνικό εστιατόριο 

στη Γερμανία, για σερ-
βιτόρος και για μπουφέ 
να γνωρίζουν Γερμανι-
κά. Τηλ.: 6949 556977 & 
004917660872917.

ZHTEITAI νέος-α για 
γραμματέας με προσόντα: 
1) πτυχίο οικονομικά-λογι-
στικά, 2) άπταιστα Αγγλι-
κά, 3) επιθυμητά Ισπανι-
κά, 4) πολύ καλή γνώση 
υπολογιστών. Αποστολή 
βιογραφικών (με φωτο): 
elisavet21@yahoo.gr μέ-
χρι 30/06/19.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  άτομο ή 
ζαχαροπλάστης για εργα-
σία σε εργαστήριο ζαχα-
ροπλαστικής στη Βέροια. 
Τηλ.: 6974 452467.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: Μηχανι-
κός αυτ/του και βοηθός και 
οδηγός ταξί για αγροτικές 
και κτηνοτροφικές εργασίες. 
Τηλ.: 23310 71553.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό 
για ψητοπωλείο στη Βέ-
ροια. Πληρ. 6984 472747 
& 6946 103988.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) οδηγός 
με επαγγελματικό ή ερασι-
τεχνικό δίπλωμα, 2) κοπέλα 
για υπάλληλο γραφείου, 3) 
εργατοτεχνίτες για επιχείρη-
ση στη Βέροια. Τηλ.: 6974 
312313 - 6974 814606.

Η εταιρεία φυλάξεων
«TSIFLIDIS  SECURITY» 
ζητάει 3 άτομα φύλακες , με 
άδεια εργασίας προσωπι-
κού ασφαλείας και βιογρα-
φικό για αξιολόγηση στοι-
χείων. Πληροφορίες με ρα-

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΑΠΑΚΙΑ 35 τ.μ. επιπλωμένο καλό 150 €
ΚΕΝΤΡΟ 35 τ.μ. υπερλουξ ανακαινισμένο & επιπλωμένο 
230 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 35 τ.μ.  καλό 130 €
ΡΟΛΟΪ 40 τ.μ. 10ετίας καλό 200 €
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 40 τ.μ. κόπλαμ επιπλωμένο θέα 180 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 50 τ.μ. επιπλωμένο καλό με θέα 200 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 50 τ.μ. επιπλωμένο 180 €
ΚΕΝΤΡΟ 57 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 180 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 60 τ.μ. επιπλωμένο καλό 240 €
ΚΤΕΛ 65 τ.μ. ανακαινισμένο  200 €
ΠΑΠΑΓΟΥ 70 τ.μ. 10ετίας τζάκι, αποθήκη, κλειστό γκα-
ράζ 300 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 80 τ.μ. καλό με θέα 150 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 80 τ.μ. επιπλωμένο καλό 280 €
ΡΟΛΟΙ 90 τ.μ. με υποδοχή για ξυλόσομπα 200 €
ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ. καλό με ατομικό λέβητα & A/C 280 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 90 τ.μ. καλό 220 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 90 τ.μ. 12ετίας με ατομικό λέβητα & A/C 300 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 95 τ.μ. 10ετίας με ατομικό λέβητα, θέα & 
αποθήκη 320 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. πολύ καλό 300 €
ΚΤΕΛ 110 τ.μ. επιπλωμένο καλό 270 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 115 τ.μ. καλό ντουλάπες 260 €

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΡΟΛΟΪ 20 τ.μ. καλό 7.500 €
ΡΟΛΟΪ 35 τ.μ.  καλό 11.000 €
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ 2 γκαρσονιέρες 34 τ.μ. & 18 τ.μ. 16.000
ΚΤΕΛ 38 τ.μ. επιπλωμένο & μισθωμένο 17.000 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 40 τ.μ. καλό με κόπλαν 7.200 €
ΡΟΛΟΙ 45 τ.μ. καλό 18.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 16.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 57 τ.μ. ανακαινισμένο 28.000 €
ΓΗΠΕΔΟ 55 τ.μ. 15ετίας & μισθωμένο 37.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 75 τ.μ. μισθωμένο 250 ευρώ 39.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 85 τ.μ. 20 ετών lux 73.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 87 τ.μ. πολύ καλό 39.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. καλό με 2 αποθήκες 75.000 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 95 τ.μ. καλό 40.000 €
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 100 τ.μ.  ευκαιρία 35.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. πολύ καλό με θέα 67.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 105 τ.μ. με τζάκι, ατομ.λέβητα, θέα 46.000 €

ΤΣΕΡΜΕΝΙ 116 τ.μ. πολύ καλό 80.000 €
ΠΑΠΑΚΙΑ 120 τ.μ. νεόκτιστο λουξ 112.000 €
ΕΛΗΑ 125 τ.μ. αρχοντικό 165.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 135 τ.μ. 10ετίας υπερλουξ 110.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 180 τ.μ. 2 διαμερίσματα 54.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 240 τ.μ. υπερλούξ βίλα μισθωμένη 350.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 270 τ.μ. πολυκατοικία 125.000 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 65 τ.μ. πολύ καλό 1.200 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 96 τ.μ. πολύ καλό 1.100 €
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ 140 τ.μ. 570 €
ΕΔΕΣΣΗΣ 240 τ.μ. καλό με πάρκινγκ  1.000 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΒΕΡΓΙΝΑ 2.000 μέτρα με ελιές κοντά στο χωριό 30 ετών 
5.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 3.500 μέτρα με ελιές & νερό 10.500 €
ΓΑΛΑΞΙΑΣ 3.800 μέτρα με ελιές 9.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 5.000 μέτρα με νερό 12.500 €
ΒΕΡΓΙΝΑ 14.000 μέτρα με ελιές 29.000 €
ΚΟΥΜΑΡΙΑ 5 τμχ & 2 οικόπεδα & 3 αγροτεμάχια (16.000 
μέτρα σύνολο) 25.000 €
ΜΕΛΙΚΗ 17.000 μέτρα με ακτινίδια 5 ετών 67.000 €  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 4.000 μέτρα ενοίκιο 450 €/έτος

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ 240 μέτρα με 2 οικίες, καλό 62.000 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 320 μέτρα 48.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 500 μέτρα 65.000 €
ΤΡΙΛΟΦΟΣ 650 μέτρα  25.000 €

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΕΝΤΡΟ 95 τ.μ. διαμέρισμα φωτεινό, διαμπερές 11.000 
ΚΤΕΛ 72 Τ.Μ.  διαμέρισμα ρετιρέ, θέα 18.000
ΡΟΛΟΙ 78 τ.μ. διαμέρισμα καλό 9.500
ΚΕΝΤΡΟ 33 τ.μ. γραφείο 20.000

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ συνεργάτης, νέος ψυκτικός ή μηχανολόγος για 
συνεργασία σε επιχείρηση ψυκτικών και ηλεκτρομηχανολογι-
κών εργασιών και πωλήσεων. Η προϋπρεσία και εμπειρία μη 
απαραίτητη. Τηλ. επικοινωνίας: 23310 62225.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1.700 
τμ. με κτίσμα δυόροφο σε τιμή 
ευκαιρίας, περιοχή Κομνήνιο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οι-
κοδομή και κατάστημα με υ-
πόγειο σε οικόπεδο 280 τ.μ. 
περιοχή Παπάγου στα μπετά 
100 τ.μ. ο κάθε όροφος

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιά κατοικία 
στην παλιά πόλη (πίσω από 
Μητρόπολη 280 τ.μ. οικόπεδο 
οικοδομήσιμο σε τιμή ευκαιρίας

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμε-
ρίσματα Πιερίων καινούργια 90 
τ.μ. και 115 τ.μ. με 2Δ, Σ, ΝΑ και 
θέση στάθμευσης και με 3Δ Σ/
ΝΑ με κλειστό γκαράζ (ημιτελές) 
85.000 ευρώ και 110.000 ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι ποτιστι-
κό 11 στρέμματα στη Μελίκη (πε-

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

κέντρο 2Δ, Σ, Κ, WC, 4ος όρο-
φος 90 τ.μ., 55.000 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επι-
πλωμένα διαμερίσματα κέντρο 
με 2 και Σ, Κ 80 τ.μ. και 110 
τ.μ. 280 ευρώ και 400 ευρώ και 
200 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-
νιέρα κέντρο 35 τ.μ., 40 τ.μ. από 
120 ευρώ, 160 ευρώ, 180 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-
σμα κέντρο, 1Δ, Σ, Κ, WC και 
με 2Δ, Σ, Κ, WC από 180 ευρώ 
και 220 ευρώ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντρο Μη-
τροπόλεως δύο διαμερίσματα 90, 
100 τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 
60.000 ευρώ και 70.000 ευρώ

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ καινουριο 112 τμ. 3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκη Α.Θ 110.000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 85000€
ΚΕΝΤΡΟ κοντα,4ΔΣΚ2 WC +παρκιγκ Θεα,καινουριο 170000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  85 τ.μ σε οικοπ.160 τ.μ διατηρητεα 28000€
ΠΑΖΑΡΙ Καινουριο 120 τ.μ με παρκιγκ 3ΔΣΚ 140000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ Ημ/ υπογειο διαμερισμα  με αυλη πισω,37 τ.μ 7000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ος με 3ΔΣΚ ασανσερ,+θεση σταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ πρ.Ηλια,85 τ.μ με θεα,ασανσερ,. 50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 40000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€
ΣΤΑΥΡΟΣ –Μονοκατοικια+οικ.500 τ.μ 24000€
EΔΕΣΣΗΣ σε οικοδομη 28 ετων  92 τ.μ 2ΔΣΔΚ αποθηκη 72000€
ΑΣΤΙΚΑ 20 τ.μ προσοψη , στουντιο 10000€
ANΟΙΞΕΩΣ πλησιον Μον/κια διπατη με οικ.220 τμ 60000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1ΔΚ 25τ.μ 1ος με Θεα 9000€
ΚΕΝΤΡΟ 100τ.μ 6ος 2ΔΣΚ Α.Θ τζακι 45000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 1ΔΣΚ WCπροσοψη ημιοροφος 160€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 3ΔΣΚ  2wc Α.Θ  Θεα   350€
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΔΥΑΡΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ στο κεντρο με ΚΘ 300€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1ΔΚ.Λ χωρις κοινοχ.ανωγειο 120€
ΡΟΔΩΝ 2ΔΣΚ Α.Θ. 2ος χ.ασανς. 150€
ΑΣΤΙΚΑ στoυντιο πολυτελειας με Α/C 170€
ΠΙΝΔΟΥ 2ΔΣΚ ανακαιν. Κ.Θ.270€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ  1ΔΣΚ ανακαιν.2ος  Κ.Θ 170€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑ περιμετρικα 3ΔΣΚ τζακι,παρκιγκ,ΑΘ 400€
ΠΑΖΑΡΙ 1ΔΣΚ επιπλωμενο Θερμ/τες 140€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 1ΔΣ-Κ 4ος Θερμ/τες κοπλαμ,220€
ΠΙΕΡΙΩΝ 2ΔΣΚ Α.Θ. κοπλαμ 230€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΑκΟΙΚΟΠΕΔΑ

Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο Αμμο
Παλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδα εργοχωρι, σε εξαιρετικά χαμηλές τιμες.
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ οικοπεδο 500τ.μ με παλια κατοικια 20 τ.μ 10000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ 6500 τ.μ βιομηχανικο οικοπεδο 65000€
ΡΑΧΙΑ 3000 τ.μ ομορφο κτηματακι με ρευμα κ νερο αρτεσι-
ανο 13000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ στην ασφαλτο προς Λαζοχωρι 6800 τ.μ 36000€ 
VAENI κοντά δυο χερσα κτηματα 8 κ 5 στρ.αρδευομενα με 
1400€ ανα στρεμμα

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ δυο οκοπεδα με σ.δ 0,8 500 και 380 τ.μ σε 
τιμη ευκαιριας
ΜΕΛΙΚΗ παραγωγικο κτημα 7000τ.μ με βανες περιοχη «Μελιo»
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 8000€ 
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ  ομορα 2600+2600 τ.μ επικλινη  οκιοπεδα  Ευκαι-
ρια 70000€
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 14.400 στρ στην ασφαλτο σοβα-
ρες προτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ 5 στρ.αρτιο οικοδομησιμο με Θεα,50000€
ΣΚΟΤΙΝΑ 350 με  μετρα από παραλια για τροχοσπ.με νερο 12000€ 
ΠΛΑΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ κοντα στην παραλια 900 τ.μ 16000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 26000€
Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙ 4 στρ. για ολες τις καλλιεργειες 8000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ  ευκαιρια,25.000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜ καταστημα-γινεται γκαραζ,  25 τ.μ  18000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ καταστημα μοναδικο 150+150 
ΔΙΠΛΑ ΡΕΒΑΝΙ Χοχλιουρου καταστημα 95 τ.μ 90000€
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Αγορά, 85 τ.μ χρηζει ανακ  Ιατρειο 60000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 33 τ.μ για Ιατρειο-Τεχνικο γραφειο  1ος με 
ασανσερ 22000€                                                                                                           

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 τ.μ  
από 150 εως 2000€
ΓΡΑΦΕΙΑ  καινουρια ΛΟΥΞ για δικηγορους  75 τ.μ πλησιον 
Πιεριων 300€ ΕΚ33
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ αγορα από τα καλυτερα  150+150 τ.μ 3500€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ ισόγεια αποθ.180 τ.μ 200€
ΓΚΑΡΑΖ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  17τ.μ 100€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.καταστημα 150+150+100 1800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 350 τμ προνομοιακη θεση Σοβαρες προτασεις
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 120 τ.μ 1ος καινουριο για 2 Ιατρεια 550€
ΑΣΤΙΚΑ  στην πλατεια 40 τ.μ+υπογειο 80 τ.μ+οροφος 50 τ.μ 550€
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 250€
ΚΤΕΛ   Πολύ ωραια Θεση 60 τ.μ  +υπογειο   350€
ΠΙΕΡΙΩΝ αρχες  70 τ.μ +παταρι 300€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ 
Ο ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ, ΠΡΟΣ  ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙΟΔΗΓΟΣΓΙΑΜΟΝΙΜΗΠΡΟΣΛΗΨΗ,ΜΕΕ-
ΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΔΙΠΛΩΜΑΓ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ,ΓΙΑΔΙΑΝΟ-
ΜΗΠΡΟΪΟΝΤΩΝΣΕΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΕΣΤΙΑΣΗΣΚΑΙΣΟΥ-
ΠΕΡΜΑΡΚΕΤ.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ.ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ,ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ76.ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
2331074443.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πιτσαδόρος 
έμπειρος για Ιταλικό εστια-
τόριο στην Κρήτη. Μισθός 
ικανοποιητικός, πλήρης α-
σφάλιση. Ωράριο συνεχές α-
πογευματινό. Βιογραφικό στο 
e-mail: volkanopizza@gmail.
com. Πληροφορίες στο: 6974 
914182 ή 28970 23648.
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ντεβού για συνέντευξη στα γραφεία της 
εταιρείας Θεσσαλονίκης 45, τηλ. 23310 
27102.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικιακή βοηθός για εργασία 
σε μονοκατοικία. Η κατοικία βρίσκεται 
περίπου 3 χιλιόμετρα από το κέντρο της 
Βέροιας Τηλ. επικοινωνίας: 23310 93066  
από 13:00 έως 17:00.

ΗΕΤΑΙΡΙΑ «TSIFLIDISSECURITY» 
ζητάει για άμεση πρόσληψη και μόνιμη 
απασχόληση, εξωτερικό πωλητή, κύριο ή 
κυρία με γνώσεις πωλήσεων και ευχέρεια 
λόγου, απαραίτητα στοιχεία: να διαθέτει  
άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας 
(Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δίπλωμα αυτοκινήτου, γνώ-
σεις αγγλικής γλώσσας για τους νομούς 
Ημαθίας και Θεσσαλονίκης. Παραλαβή 
βιογραφικών και δικαιολογητικών για  α-
ξιολόγηση στοιχείων με συνέντευξη  στα 
κεντρικά γραφεία της εταιρείας  οδός Θεσ-
σαλονίκης 45, τηλ. επικοινωνίας 23310 
27102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την περιποί-

ηση γερόντων και παιδιών, καθαριότη-
τα γραφείων, σπιτιών και σκάλες. Τηλ. 
6943994643.

ΚΥΡΙΑ έμπειρη Ελληνίδα ζητά εργα-
σία για φύλαξη παιδιού ή ηλικιωμένης. 
Τηλ.: 6934 162137.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώ-

σεις ζητά Κυρία έως 50 ετών για οοβαρή 
σχέση. Τηλ.: 6984 040769.

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. Μαγαζί 80 τμ και υπόγειο 90 τμ με εξωτερι-
κό χώρο που ανήκει στο κατάστημα τιμή 350€ ( κωδ ΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ . Περιοχή Πιερίων.Ανεξάρτη-
τη οικοδομή που αποτελείται ,από Ισόγειο μαγαζί 90 τ.μ 1ο 
και 2ο όροφο απο μία γκαρσονιέρα. Τιμή πώλησης 250000€. 
Τιμή ενοικίασης όλης της οικοδομής  500€( Π2Δ17)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα 1ου ορόφου 95 τ.μ. καθαρό με 3ΔΣΚ μπάνιο, 
διαμπερές, ατομική θέρμανση. Χρήζει ανακαίνισης. Τιμή 
32.000 ευρώ.
Διαμέρισμα 2ου ορόφου με άνετες σκάλες σε καλή κατάστα-
ση γινεται με τρια δωμάτια, σαλοκουζίνα, μπάνι στα φανάρια 
Κύπρου κοντά. Πολύ ευχάριστο και άνετο. Τιμή 35.000 ευρώ.
Διαμέρισμα 3ου ορ.περιοχή ρολόϊ με 2 δωμάτια σαλόνι κου-
ζίνα  μπάνιο, βεράντα μεγάλη. Τιμή 33.000€!!( κωδ Π2Δ32)
Περιοχή Ελιάς. Διαμέρισμα 1ου ορόφου , 90 τ.μ., 2 δω-
μάτια,σαλόνι ,κουζίνα, μπάνιο.Γιά επαγγελματική στέγη 
η κατοικία. Πολύ ιδιαίτερο σε πολύ επίκαιρο σημείο Τιμή 
120.000€(κωδ ΠΔ24)
Στο κέντρο. Διαμέρισμα 2ου ορόφου με ανοιχτωσιά, 2Δ 
Σαλοκουζίνα, μπάνιο, ατομική θέρμανση, διαμπερές. Τιμή 
60000€( κωδ Π2Δ31)
Στο Ρολόι. Με 2 δωμάτια , σαλοκουζίνα, μπάνιο ανακαινισμέ-
νο ,στον τρίτο όροφο χρήζει ανακαίνισης. Τιμή 50000€( κωδ 
Π2Δ6)
Σε κεντρικό σημείο διαμέρισμα 2ου ορόφου  με 3ΔΣΚμπάνιο, 
ανακαινισμένο, με θερμοσυσωρευτές . Τιμή 70000€(κωδ-
ΠΔ21)
 Πάνω από το Πασά Κιόσκι. Διαμέρισμα που καλύπτει όλες 
τισ απαιτήσεις, 2ου ορόφου, με 3 ΔΣΚ,μπάνιο, wc,τζάκι ,με 
ωραίες βεράντες και BBQ, απεριόριστη θέα, ωρομέτρηση, 
κλειστό γκαράζ. Τιμή 140000€(κωδ ΠΔ27)

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικία ιδιαίτερα προσεγμένη ,μαιζονετα, σαλόνι, κου-
ζινα, τραπεζαρία wc στο πρώτο επίπεδο και 3 Δ Μπάνιο στο 
δεύτερο.Στο ισόγειο γκαράζ και χώρος προσεγμένος για κάθε 
χρήση. Ενεργειακό τζάκι και θέρμανση πετρελαίου. Μεγάλα 
μπαλκόνια με θέα. Τιμή170000€(κωδ ΚΜ30)
Μονοκατοικία βαριάς κατασκευής στο Πανόραμα σε 350τμ 
οικόπεδο. Σε ένα επίπεδο 3 υπνοδωμάτια σαλόνι με τζάκι 
τραπεζαρία κουζίνα WC και μπάνιο με τζακούζι. Στον επάνω 
όροφο υπάρχει και 4ο δωμάτιο σοφίτα. Θέρμανση ατομική 
ενδοδαπέδια με αντλία θερμότητας και καυστήρα πετρελαί-
ου. Στο ισόγειο στα 100τμ γκαρσονιέρα και βοηθητικοί χώ-

ροι. Αυλή με BBQ κλπ. Τιμή 250.000€(κωδ ΠΜ11)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Κέντρο, ανακαινισμένο διαμέρισμα 2ου ορόφου 2ΔΣΚΜπά-
νιο, ατομική θέρμανση πετρελαίου. Τιμή 270€
Στο Δημαρχείο, υπέροχο διαμέρισμα 3ου ορόφου με 3Δ-
ΣΚουζίνα μεγάλη, χώρια σαλόνι, δύο τουαλέτες, ατομική 
θέρμανση. Τιμή 360€
Στο Ρολόι, 2ος, άνετες σκάλες,2ΔΣΚΜπάνιο,ατομική θέρμαν-
ση πετρελαίου. Τιμή 200€
20ς όροφος, μεγάλο, άνετο διαμέρισμα, 2ΔΣΚουζίνα μεγάλη, 
κεντρική θέρμανση, διαμπερές με θέα. Τιμή 250€
Γραφείο υπέροχο στην οδό Ελιάς, 2ου ορόφου με έξι χώ-
ρους, κατάλληλο και για συστέγαση, πολύ άνετο. Τιμή 420€
Γραφείο στην οδό Καρακωστή με τρεις χώρους κατάλληλο 
για κάθε χρήση. Τιμή 250€
Περιοχή Ακρόπολης.Καινούργιο διαμέρισμα με 2ΔΣΚWC, 
2ος όροφος, θέα, με ντουλάπα, τζάκι, αποθήκη,  ατομική 
θέρμαση. Τιμή 300€ (κωδ 124)

ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο 3416τ.μ  προς Αγιο Γεώργιο τιμή 16000ευ-
ρώ(κωδΧΠ1)
Περιοχή Πατρίδας 10 στρέμματα 25000ευρώ(κωδ ΧΠ2)
Περιοχή Βικέλα .Οικόπεδο 990τ.μ 40000ευρώ(κωδΟΠ1) τιμή 
συζητήσιμη.
Στο Μετόχι οικόπεδο εντός σχεδίου 1200τμ, 40000ευρώ(κωδ 
ΟΠ2)
Περιοχή Τριλόφου, 6,5 στρέμματα με κτίσμα 165τ.μ, ενοίκιο 
500ευρώ, πώληση 150000ευρώ(κωδ ΧΠ3)
Προς Μέσση, 2 στρέμματα με αποθήκη 190τ.μ 60000ευ-
ρώ(κωδ ΧΠ4)
Αγροτεμάχιο, περιοχή παλιά Λυκογιάννη, 15250τ.μ με δέν-
δρα 8 ετών, 140 συμπήρινα, 140 εμπορικά, με μπεκάκια 
Τιμή 30000ευρώ (κωδ ΧΠ6)
Περιοχή Λαζοχώρι με Πατρίδα 20132τ.μ με ροδάκινα σε πα-
ραγωγή(4 ποικιλίες) τιμή 60000ευρώ(κωδ ΧΠ7)
Προς Λαζοχώρι, 15500τ.μ και 16000 τ.μ ,κοινόχρηστο, με 
μικρό αγροτόσπιτο, αποθήκη, και δένδρα (κεράσια και ρο-
δάκινα σε παραγωγή)αυτόματο πότισμα και προστασία από 
χαλάζι, τιμή 60000ευρώ (κωδ ΧΠ8)

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-Κωδ. 94 Πωλείται οικόπεδο στην Ραχιά 386 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσι-
μο με θέα, τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 95 Πωλείται οικόπεδο στη Βέροια, 1.017 τ.μ. κοντά στο κέντρο 
άρτιο και οικοδομήσιμο, τιμή πώλησης 220.000 ευρώ.
-Κωδ. 16 Πωλείται κατάστημα στη Βέροια κοντά στα ΛΟυτρά 40 τ.μ. 
με πατάρι και W.C., τιμή πώλησης 30.000 ευρώ.
-Κωδ. 15 Πωλείται κατάστημα στο Ρολόϊ 40 τ.μ. ισόγειο με 40 τ.μ. 
υπόγειο, τιμή πώλησης 30.000 ευρώ.
-Κωδ. 116 Πωλείται χωράφι πολύ κοντά στη Βέροια 10 στρ. με ροδάκι-
να, ποτίζεται με σταγονίδια, τιμή πώλησης 35.000 ευρώ.
-Κωδ. 115 Πωλείται 2 στρ. χωράφι στο Φράγμα σε πολύ καλό σημείο, 
τιμή πώλησης 9.000 ευρώ.
-Κωδ. 72 Πωλείται οικόπεδο στη Ραχιά 396 τ.μ. με θέα σε πολύ καλό 
σημείο, τιμή πώλησης 16.000 ευρώ.
-Κωδ. 197 Πωλείται διαμ. στο κέντρο 103 τ.μ., 3ος όροφος με ασαν-
σέρ, με 2Υ/Δ, κουζίνα, καθιστικό, σαλόνι, W.C. Έχει πολύ ωραία θέα, 
μεγάλα μπαλκόνια. Τιμή πώλησης 52.000 ευρώ
-Κωδ. 201 Πωλείται διαμ. στο κέντρο 74 τ.μ., 1ος όρ. με ασανσέρ, έχει 2Υ/Δ, 
σαλόνι, κουζίνα, W.C., ατομική θέρμανση. Τιμή πώλησης 40.000 ευρώ.
-Κωδ. 91 Πωλείται μονοκατοικία στον Άγιο Γεώργιο 200 τ.μ. σε 4 
στρεμ. οικόπεδο. Έχει 4 Υ/Δ, σαλοκουζίνα, W.C., βεσέ, τζάκι, σκεπή, 
συνθετικά κουφώματα, 2 καυστήρες για πετρέλαιο και υγραέριο. Είναι 
πλήρως ανακαινισμένη. Τιμή πώλησης 120.000 ευρώ.
-Κωδ. 84 Πωλείται μονοκατοικία στον Τριπόταμο 120 τ.μ. σε 220 τ.μ. 
οικόπεδο. Έχει 2 Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., Χρίζει μερικής ανακαίνι-
σης. Τιμή πώλησης 40.000 ευρώ.
-Κωδ. 70 Πωλείται μονοκατοικία στους Γεωργιανούς 50 τ.μ. σε 468 
τ.μ. οικόπεδο. Βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Χρίζει ανακαίνισης. 
Τιμή πώλησης 25.000 ευρώ.
-Κωδ. 91 Πωλείται οικόπεδο στην Φυτειά 1525 σε πολύ καλό σημείο. 
Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 69 Πωλείται οικόπεδο στο Εργοχώρι 500 τ.μ. γωνιακό. Τιμή 
πώλησης 140.000 ευρώ.
-Κωδ. 90 Πωλείται οικόπεδο στο Σέλι, 330 τ.μ. πολύ κοντά στο κέντρο. 
Τιμή πώλησης 16.000 ευρώ.
-Κωδ. 04 Πωλείται γκαρσονιέρα στο κέντρο της Βέροιας 40 τ.μ., 1ος 
όρ., έχει 1Υ/Δ, σαλοκουζίνα, W.C. Είναι πλήρως ανακαινισμένο. Τιμή 
πώλησης 32.000 ευρώ.
-Κωδ. 19 Πωλείται γκαρσονιέρα ημιυπόγεια στο κέντρο 60 τ.μ. Τιμή 
πώλησης 14.000 ευρώ.
-Κωδ. 100 Πωλείται χωράφι στον Τριπόταμο, 5.800 τ.μ. με δέντρα ρο-
δάκινα, πολύ νέα, έχει σταγονίδια. Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 71 Πωλείται χωράφι στο 7.5 χλμ. 4 στρ. Τιμή πώλησης 50.000 ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
-Πωλείται οικόπεδο στη Ραχιά 400 τ.μ., μέσα στο χωριό, κέντρο, 
18.000 ευρώ. ΚΩΔ. 72
-Πωλείται οικόπεδο 1.950 τ.. στους Γεωργιανούς με ρεύμα, νερό, 
θέα, 42.000 ευρώ. ΚΩΔ. 84

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ αποθήκη κοντά στ κάντρο 220 τ.μ., 50.000 ευρώ.

Τα ακίνητα που δημοσιεύονται είναι ένα μικρό
δείγμα της ποικιλίας ακινήτων που διαθέτουμε

Ζητούνται για αγορά από τους πελάτες μας χωράφια, 
κεντρικά καταστήματα, μονοκατοικίες, διαμερίσματα

Προσφοράτηςεβδομάδας
1. Πωλείταιδιαμ.100τ.μ.2οςόρ.στηνΠλατεία

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

2. Πωλείταιδιαμ. επί τηςΜητροπόλεως65 τ.μ.
πλήρωςανακαινισμένο.Τιμήπώλησης:28.000ευρώ

3. ΠωλείταιοικόπεδοστηΡαχιά500τ.μ.πανο-
ραμικό.Τμήπώλησης:17.000ευρώ.

4.Πωλείταιχωράφι3.500τ.μ.μεελιέςπολύκο-
ντάστηΒέροια,μενερόκαιρεύμα.Τιμήπώλησης:
14.000ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 73 τμ ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ 2ΔΣΚΧΛΚ. ΚΕΝΤΡΟ € 30.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τμ ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΑΤΟΜ.
ΛΕΒΗΤΑ, ΗΛΙΑΚΟ, ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ, ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ. ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ. 1Ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΕΝΤΡΟ € 35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 90 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ. 2Ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ € 35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87τ 3ος 2Δ-
ΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΛΟΥΞΠΛΗΣΙ-
ΟΝ ΠΙΕΡΙΩΝ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.μ.3ος-
3ΔΣΚΧΛΚ ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΘΕΑ,ΠΑΡΚΙΝ,ΠΑΠΑΓΟΥ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 145τ.μ.4ος 
3ΔΣΤΚΧΛΚCW ΛΟΥΞ ΤΖΑΚΙ ΑΤ.ΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗ,ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.ΘΕΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙAΜΕΡΙΣΜΑ 60τ.μ.1ΔΣΚ-
ΧΛΚΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΣΤΙΚΑ.
ΠΩΝΟΥΝΤΑΙ:2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ 1ΔΚ-
ΧΛΚ 1ος και 2ος 15.000€ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 155τ.μ.3Δ-
ΣΤΚΧΛΚWC ΛΟΥΞ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 130τ.μ.3ος 
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150τ.μ.Ε-
ΝΤΟΣ 1ΣΤΡ. ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΟΥΠΕΡ 
ΛΟΥΞ ΡΑΧΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50τ.μ.2ος 
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 85 τ.μ.2ΔΣΚ-
ΧΛΚ 2ος ΤΣΕΡΜΕΝΙ 40.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 35τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 840τ.μ. ΠΑΠΑΚΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 145τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 209τ.μ.ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΧΩΡΑΦΙ 4200τ.μ.ΠΑΝΟΡΑΜΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 320Τ.Μ. 

ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι : Δ Ι Α Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α 
100τ.μ.2ος ΘΕΑ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΓΙΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚ-
ΧΛΚ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ ΘΕΑ 220€ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ :ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3Δ-
ΣΤΚΧΚΛ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΤΖΑΚΙ,ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 55τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΠΟΘΗ-
ΚΗ,ΘΕΣΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΠΛΗΣΙΟΝ Α-
ΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΠΙΠΛΩ-
ΜΕΝΟ ΛΟΥΞ ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.1Δ-
ΣΚΧΛΚ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 180€ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚΧΛ-
ΚΑ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ(ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ)250€ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΕΠΙ-
ΠΛΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΑΛΑΞΙΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110τ.μ.Ε-
ΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ 
ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ 60τ.μ.ΠΑΤΑΡΙ 55τ.μ. ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 65τμ.ΜΕ 
ΠΑΤΑΡΙ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 60τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ 55τμ.ΠΑΤΑΡΙ 40τμ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙAΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚ-
ΧΛΚ,2ος ΤΖΑΚΙ,ΤΕΝΤΕΣ,ΧΩΡΙΣ ΚΟΙ-
ΝΟΧΡΗΣΤΑ,200€ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ:ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ.

www.mesitikoveria.gr

ΚΑΤΣΙΚΙΑΠΩΛΟΥΝΤΑΙμε τα δικαιώ-
ματά τους. Πληροφορίες δίδονται στο τη-
λέφωνο: 23810 35234 από 9-11 το βράδυ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Πωλείται ποσοστό ή ολόκληρη επιχείρηση (best for) 

στο κέντρο της αγοράς της Βέροιας (Βενιζέλου 1), σε κα-
τάστημα συνολικού εμβαδού 300 τ.μ.

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:6942456600

Η ΑΛΜΗ Α.Β.Ε.Ε. ζητά ΓΕΩΠΟ-
ΝΟΥΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ 
για το εργοστάσιό της στο 5ο χλμ Αλε-
ξάνδρειας –Κρύας Βρύσης.

Βιογραφικά σημειώματα μπορούν να 
αποσταλούν στο:

Fax:2333027806και
e-mail:info@almifoods.gr

ZHTOYNTAI
-Βοηθός Λογιστή
-Οδηγός Λεωφορείου
Αδειούχος χειριστής κλαρκ
-Μηχανικός εργοστασίου
-Αποθηκάριος
-Εργατικό προσωπικό (άνδρες, γυναίκες)
Προϋπηρεσία θα εκτιμηθει. Υπο-

βολή βιογραφικών σημειωμάτων στο 
ergasiamrk@gmail.com.

Πληροφορίες στο τηλ. 6948613718.

Η εταιρία«ΚΟΡΜΟΣ»Εμπορική με 
έδρα τη Βέροια ζητά για μόνιμη προσλη-
ψη οδηγό με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας. 
Προϋποθέσεις: απολυτήριο Λυκείου, η-
λικία 25-30 ετών. Βιογραφικά αυτοπρο-
σώπως, 3ο χλμ. παραπλεύρως Εθνικής 
οδού Βέροιας-Θεσ/νίκης. Τηλ. επικοινωνί-
ας: 23310 62211.

ΜΕΝΤΙΟΥΜΦΑΛΙ
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ&

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Δεν υπάρχει ζωή χωρίς προβλήματα και 

κανένα πρόβλημα χωρίς λύση... Ψάχνετε 
εδώ και πολύ καιρό μια λύση για τη ζωή σας; 
Ο κος ΦΑΛΙ σας βοηθά να λύσετε κάθε πρό-
βλημα με εχθρούς, εξετάσεις, οικογενειακά 
και εργασιακά προβλήματα, εμπόδια, σεξου-
αλικές δυσλειτουργίες, χρόνιες και άγνωστες 
παθήσεις, τύχη στον έρωτα. Λύνει τα μάγια, 
προστατεύει, εξασφαλίζει απόλυτη πίστη 
μεταξύ των συζύγων. Ο κος ΦΑΛΙ δουλεύει 
υπεύθυνα με ταχύτητα και με 100% αποτε-
λεσματικότητα. Εγγυημένα αποτελέσματα σε 
48 ώρες. Προβλέπει το μέλλον με ακρίβεια... 
Δέχεταιραντεβού.Κατασκευήπροσωπι-
κώνφυλακτών.Προβλέπει τομέλλονμε
ακρίβεια.Τηλ.:6951527208.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικό ακί-
νητο350τ.μ.μεθάλαμοψύξης30κ.εκ.
σε έκταση 2 στρεμμάτων. Περιφραγ-
μένο,ασφαλτ/νο,γωνιακόσεκεντρικό
δρόμο.Περιλαμβάνειδύοχώρουςγρα-
φείωνπλήρως εξοπλισμένωνμε έπι-
πλα. 3ο χλμ.Ν.Νικομήδειας-Βέροιας.
Πληρ.τηλ.:6936975803.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες 
ανακαινίσεις σπιτιών, καταστημάτων με 
προσοχή στη λεπτομέρεια, πολύ καλές τι-
μές και συνέπεια στο χρόνο. Τηλ.: 6944 
764477 κ. Δημήτρης.
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Η σύνθεση του νέου Δημοτικού
 Συμβουλίου Βέροιας

Ανακοινώθηκαν από το Πρωτοδικείο Βέροιας τα 
επίσημα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών. Η 
νέα σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας 
που αναλαμβάνει από τον Σεπτέμβριο, αποτελείται 
από τους παρακάτω 41 συμβούλους:

Συνδυασμός Βοργιαζίδη (ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Δ.Ε. Βέροιας
Παπαδόπουλος Βασίλης ..................... (1.565)
Στέλιος Ασλάνογλου  ............................ (1.256)
Κωνσταντίνος Ρίζος  ............................ (1.021)
Αλέξανδρος Τσαχουρίδης  ................... (979)
Στέργιος Διαμάντης  ............................. (912)
Βασίλης Λυκοστράτης  ......................... (875)

Καλλίστρατος Γρηγοριάδης  ................ (816)
Λεωνίδας Ακριβόπουλος  ..................... (796)
Θεόφιλος Κορωνάς  ............................. (777)
Άρης Λαζαρίδης  .................................. (740)
Θανάσης Σιδηρόπουλος  ..................... (718)
Δ.Ε. Απ. Παύλου
Ηλίας Τσιφλίδης  .................................. (1.718)
Θεόδωρος Θεοδωρίδης  ...................... (1.007)
Δ.Ε. Δοβρά
Λάζαρος Ασλανίδης  ............................ (679)
Δ.Ε. Μακεδονίδος
Θανάσης Δέλλας  ................................. (694)
Συνδυασμός Μπατσαρά
Δ.Ε. Βέροιας
Γεωργία Μπατσαρά

Συρμούλα Τζήμα - Τόπη  ..... (1.035)
Κωνσταντίνος Βασιλειάδης  . (579)
Κωνσταντίνος Παλουκίδης  .. (563)
ΔημήτρηςΠυρινός ................ (547)
Χρήστος Τσιούντας  ............. (526)
Δ.Ε. Απ. Παύλου
Στάθης Κελεσίδης  ............... (698)
Δ.Ε. Βεργίνας
Νίκος Λαζόπουλος  .............. (225)
Συνδυασμός Παυλίδη
Δ.Ε. Βέροιας
Παύλος Παυλίδης
Μιχάλης Σουμελίδης  ........... (1.111)
Θεόδωρος Καζαντζίδης ....... (878)
Γιώργος Μιχαηλίδης  ............ (717)
Νίκος Αγγέλου  ..................... (562)
Δ.Ε. Απ. Παύλου
Χρήστος Κελεσίδης  ............. (635)
Δ.Ε. Βεργίνας
Γιώργος Γουλτίδης  .............. (775)
Συνδυασμός Μαρκούλη
Δ.Ε. Βέροιας
Αντώνης Μαρκούλης
Κωνσταντίνος Τροχόπουλος (603)
Σωτήρης Στουγιάννος   ......... (531)
Κυριάκος Θεοδωρίδης  ......... (497)
Δ.Ε. Δοβρά
Πετρίνα Μουχτάρη  ............... (294)
Συνδυασμός Παπαγιάννη
Δ.Ε. Βέροιας
Γιάννης Παπαγιάννης
Δημήτρης Τσανακτσίδης  ...... (343)
Δ.Ε. Απ. Παύλου
Άννα Συμεωνίδου   ............... (378)

Δ.Ε. Δοβρά 
Δήμητρα Ράλλη   .................................. (256)
Συνδυασμός Μελιόπουλου
Δ.Ε. Βέροιας
Γιώργος Μελιόπουλος
Γιάννης Τσαναξίδης  .............................  (174)

Το νέο Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας
 Μετά την ανακοίνωση των επίσημων αποτελε-

σμάτων από το Πρωτοδικείο Βέροιας, σχηματίστηκε 
και το νέο Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας , ως 
εξής:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ) -
 ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ( 9 έδρες):
Δελιόπουλος Στέφανος 
Δριστάς Στέφανος 
Σταυρής Εμμανουήλ 
Σαββίδης Βενιαμίν (Άκης)
Σαρακατσιάνος Νικόλαος 
Τόκας Σωτήριος 
Παντόπουλος Αθανάσιος 
Μοσχοπούλου Όλγα 
Καμανάς Νικόλαος
ΚΩΣΤΑΣ ΝΑΛΝΠΑΝΤΗΣ - 
ΑΞΙΖΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ (9 έδρες):
Ναλμπάντης Κωνσταντίνος 
Βογιατζής Ευάγγελος 
Παπαδόπουλος Απόστολος 
Καστανά Όλγα 
Παπαδόπουλος Εμμανουή λ(Μάνος) 
Χατζόπουλος Θωμάς 
Ματσούκας Δημήτριος 
Κιρκιλιαννίδης Ιωάννης 
Καπαγιαννίδης Ηλίας
ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΥΝΑΜΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑΣ (8 έδρες):
Πανταζόπουλος Αργύριος 
Κούγκας Αθανάσιος 
Ρεσινιώτης Απόστολος 
Τζιλόπουλος Σωτήριος 
Βενιόπουλος Κωνσταντίνος 
Μαντζώλας Γεώργιος 
Κιοσέογλου Ιερεμίας 
Στυλιανίδης Παρασκευάς
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ - 
ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ( 6 έδρες):
Χαλκίδης Μιχαήλ 
Λαφαζάνη Ελένη 
Παντόπουλος Θωμάς 

Τσαγιόπουλος Αντώνιος 
Μπουκουβάλας Αθανάσιος  
Κυτούδης Μόσχος
ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
( 1 έδρα):
Ιακωβίδης Ηλίας

Το νέο Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας
Η σύνθεση του νέου δημοτικού συμβουλίου 

Νάουσας, με βάση τα αποτελέσματα του Πρωτοδι-
κείου, έχει ως εξής:

-Από τον συνδυασμό του νέου δημάρχου 
Νικόλα Καρανικόλα (11 έδρες): Γιαννούλης, Τρι-
ανταφύλλου, Αραμπατζή, Τζουβάρας, Αδαμίδης, Δ. 
Μπαλτατζίδου, Βασιλείου, Καραγιαννίδης, Θανα-
σούλης, Τασιώνας.

-Από τον συνδυασμό Νίκου Κουτσογιάννη 
(12 έδρες): Κουτσογιάννης, Δουλδούρης, Φουντού-
λης, Βαλσαμίδης, Κουτσογιάννης, Μαλάκη, Ζάχος, 
Λογδανίδης, Παρθενόπουλος, Βασιλειάδου, Δάγ-
γας, Λαζαρίδου.

-Από τη ΛΑΣ (4 έδρες): Τσουκαλάς, Λακηνά-
νος, Χατζηιωαννίδης, Παυλίδης

-Από τον συνδυασμό Ιωσηφίδου (3 έδρες): 
Ιωσηφίδου, Τσέλιος, Δούμου.

-Από τον συνδυασμό Μυλωνά (3 έδρες): Μυ-
λωνάς, Τόσιος, Μυλωνάς.

P Όσο κρατάει ακόμη ο καιρός και δεν 
καλοκαιριάζει, με τι καρδιά να ξεκινήσεις δί-
αιτα…

 
P Ως τότε, φαΐ κανονικό με κόκα κόλα ντάιετ.
 
P Δίαιτα είναι αυτό που κάνουμε για να 

χάσουμε αυτά τα κιλά που στη συνέχεια θα 
βάλουμε διπλάσια τον χειμώνα.

 
P Εξ ου και το ετήσιο… ‘άπλωμα’.
 
P Είμαστε… άπλες, τι να κάνουμε;
 
P Εντέλει η μόνη λύση για τα περιττά κιλά, 

είναι να μετακομίσουμε σε άλλους πλανήτες. Τις 
άλλες πολιτείες τις δοκιμάσαμε ανεπιτυχώς.

 
P Στους άλλους πλανήτες, είτε επειδή δεν 

θα μας βλέπει κανείς είτε λόγω χαμηλότερης 
βαρύτητας.

 
P Αφήστε που σε όσα έργα έχω δει, όλοι οι 

εξωγήινοι είναι αδύνατοι.
 
P Τι στο διάολο τρώνε, πάχνη;
 
P Εκτός κι η απάντηση είναι οι παραμορφω-

τικοί καθρέπτες. Αντί πλανήτες, πλάνητες.
 
P Άλλοι μετά το γυμναστήριο παίρνουν 

κρεατίνη, άλλοι παίρνουν πρωτεΐνη. Εγώ 
παίρνω παγωτίνι.

 

P Η αγάπη έκανε προχθές φασολάδα χωρίς 
καρότο και σέλινο. Επόμενη συνταγή δηλαδή είναι 
να τη φτιάξει και χωρίς φασόλια.

 
P Κατά τα λοιπά μη γαστρονομικά. Δύο 

Παρασκευές και δύο Δευτέρας έχασαν οι εκ-
παιδευτικοί λόγω εκλογών. Τετάρτη έκαναν τις 

δικές τους.
 
P Να δείτε που θα ζητήσουν να μεταφερθούν 

οι αργίες της Παρασκευής και της Δευτέρας των 
βουλευτικών της 7ης Ιουλίου στη νέα σχολική 
χρονιά.

 
P Τα μυστικά για να είσαι αποδοτικός στη 

δουλειά σου, είναι:
Α) να βρίσκεις κάθε μέρα τον δρόμο για εκεί 

και
Β) να μπορείς να μείνεις ξύπνιος
 
P Και:
 Πάει μια δημοσιογράφος σε ένα χωριό να πά-

ρει συνέντευξη από έναν αγρότη.  Ρωτάει λοιπόν: 
- Τι γνώμη έχετε να μας πείτε για το φαινόμενο 

των τρελών αγελάδων;
- Έχουν όλες μουρλαθεί τελείως, απαντά ο 

αγρότης.
- Ναι αλλά εσείς, ως κτηνοτρόφος, πού αποδί-

δετε το γεγονός ότι οι αγελάδες τρελαίνονται;
- Να σου πω κοπέλα μου. Εδώ δίπλα στη 

στάνη έχω μια αγελάδα. Ξέρεις πόσες φορές τον 
χρόνο την… απαυτώνει ο ταύρος;

- Όχι!
- Μια φορά το χρόνο!
- Ξέρεις πόσες φορές την ημέρα την αρμέγω;
- Όχι…
- Τέσσερις φορές τη μέρα…
Έκπληκτη η δημοσιογράφος απορεί:
- Καλά, τι σχέση έχουν όλα αυτά;
- Τι λες κοπέλα μου; της λέει ο αγρότης. Εσέ-

να αν σου έπιαναν τα βυζιά κάθε μέρα και σου 
κάναν τη δουλειά μια φορά το χρόνο, δε θα είχες 
χαζέψει;

K.Π.
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Ποιοι είναι οι νέοι δημοτικοί σύμβουλοι 
στους Δήμους Βέροιας, Αλεξάνδρειας και Νάουσας
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