
Α/Α 'Όνομα' 'Επώνυμο'
1 'ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ' 'ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ'
2 'ΒΑΣΙΛΙΚΗ' 'ΑΓΓΕΛΗ'
3 'ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ' 'ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ'
4 'ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ' 'ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ'
5 'ΕΛΠΙΔΑ' 'ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ'
6 'ΤΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ' 'ΑΛΙΧΑΝΙΔΟΥ'
7 'ΓΕΩΡΓΙΟΣ' 'ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ'
8 'ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ' 'ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ'
9 'ΘΕΟΔΩΡΑ' 'ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ'

10 'ΕΙΡΗΝΗ' 'ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ'
11 'ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ' 'ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ'
12 'ΝΙΚΟΛΕΤΑ' 'ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ'
13 'ΤΖΕΡΕΝ' 'ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ'
14 'Μαρία' 'Βαρκάρη'
15 'ΧΡΙΣΤΙΝΑ' 'ΒΕΛΩΝΗ'
16 'ΑΘΑΝΑΣΙΑ' 'ΓΑΪΤΑΝΙΔΟΥ'
17 'ΜΑΡΙΑ - ΣΟΥΛΤΑΝΑ' 'ΓΑΤΟΥΡΤΖΙΔΟΥ'
18 'ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ' 'ΓΕΡΑΚΗΣ'
19 'ΑΘΗΝΑ' 'ΓΕΩΡΓΕΛΗ'
20 'ΦΩΤΕΙΝΗ' 'ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ'
21 'ΜΑΡΙΑ' 'ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ'
22 'ΝΙΚΟΛΑΟΣ' 'ΓΙΑΝΝΗ'
23 'ΜΑΡΙΑ' 'ΓΙΟΥΡΑΚΗ'
24 'ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ' 'ΓΟΥΤΑΚΟΛΗΣ'
25 'ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ' 'ΔΕΡΒΕΝΤΛΗΣ'
26 'ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ' 'ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ'
27 'ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ' 'ΔΗΜΙΣΚΗ-ΚΕΣΚΙΝΙΔΟΥ'
28 'ΟΛΓΑ' 'ΔΟΒΙΣΤΑΛΗ'
29 'ΣΤΕΡΓΙΟΣ' 'ΔΟΥΜΑΝΗΣ'
30 'ΘΕΟΔΩΡΟΣ' 'ΔΡΟΥΓΓΟΣ'
31 'ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ' 'ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ'
32 'ΟΛΤΙΑΝΑ' 'ΖΕΜΠΙ'
33 'ΑΓΑΠΗ' 'ΗΛΙΑΔΟΥ'
34 'ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΜΕΛΕΤΙΑ' 'ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΟΥ'
35 'ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ' 'ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ'
36 'ΧΡΙΣΤΙΝΑ' 'ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ'
37 'ΤΣΙΝΑΡ' 'ΚΑΔΗΡ ΟΓΛΟΥ'
38 'ΝΕΛΛΗ' 'ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ'
39 'ΑΓΓΕΛΟΣ' 'ΚΑΝΑΡΗΣ'
40 'ΕΛΠΙΔΑ' 'ΚΑΡΑΓΚΕΖΙΔΟΥ'
41 'ΜΑΡΙΑ' 'ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΟΥ'
42 'ΘΕΟΔΩΡΑ' 'ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ'
43 'ΜΑΡΙΑ - ΒΑΛΑΣΙΑ' 'ΚΑΡΙΩΤΗ'
44 'ΑΓΓΕΛΙΚΗ' 'ΚΑΤΡΑΝΑ'

Α' τάξη



45 'ΑΓΓΕΛΟΣ' 'ΚΑΥΧΙΤΣΑΣ'
46 'ΑΓΓΕΛΟΣ' 'ΚΕΛΠΑΝΗΣ'
47 'ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΑΡΙΟΣ' 'ΚΟΥΚΟΣ'
48 'ΣΤΥΛΙΑΝΗ' 'ΚΟΥΣΚΟΥΣΗ'
49 'ΑΡΓΥΡΙΟΣ' 'ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ'
50 'ΖΩΗ' 'ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ'
51 'ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ' 'ΚΩΤΣΑΡΗΣ'
52 'ΡΑΦΑΗΛΙΑ' 'ΛΑΤΚΑ'
53 'ΘΕΟΔΩΡΟΣ' 'ΛΕΒΑΝΤΗΣ'
54 'ΔΑΝΙΗΛ' 'ΛΙΟΚΟΓΛΟΥ'
55 'ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ' 'ΛΙΟΥΧΡΗΣΤΟΣ'
56 'Κωνσταντίνα' 'Μαραντίδου'
57 'ΙΩΑΝΝΑ' 'ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ'
58 'ΜΑΡΙΑ' 'ΜΑΡΤΙΝΗ'
59 'ΣΟΦΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ' 'ΜΗΛΙΟΥ'
60 'ΟΛΓΑ' 'ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΥ'
61 'ΜΑΡΙΑ' 'ΜΙΛΚΑ'
62 'ΔΑΒΙΔ' 'ΜΟΣΙΝΙΑΝ'
63 'ΑΝΤΖΕΛΑ' 'ΜΟΥΖΑΚΙ'
64 'ΚΥΡΙΑΚΗ' 'ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ'
65 'ΡΑΦΑΗΛ - ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ' 'ΜΠΙΜΠΑΣ'
66 'ΣΤΕΛΛΑ' 'ΜΠΟΖΙΔΟΥ'
67 'ΑΝΤΡΕΑΣ' 'ΜΠΟΚΕ'
68 'ΕΛΕΝΗ' 'ΜΩΥΣΟΓΛΟΥ'
69 'ΣΤΕΛΙΑΝ' 'ΝΑΝΙ'
70 'ΜΑΡΙΑ' 'ΝΕΣΤΟΡΑ'
71 'ΟΛΓΑ' 'ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ'
72 'ΚΥΡΙΑΚΟΣ' 'ΠΑΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΤΛΕΣ'
73 'ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ' 'ΠΑΛΙΟΥΡΑ'
74 'ΣΟΦΙΑ' 'ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ'
75 'ΑΓΓΕΛΟΣ-ΣΑΒΒΑΣ' 'ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ'
76 'ΜΑΡΙΑ' 'ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ'
77 'ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ' 'ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ'
78 'ΣΤΥΛΙΑΝΗ' 'ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ'
79 'ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ' 'ΠΑΥΛΙΔΗΣ'
80 'ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ' 'ΠΕΛΛΟΥΜΠΑΪ'
81 'ΘΕΟΔΩΡΟΣ' 'ΠΕΤΡΙΔΗΣ'
82 'ΣΤΕΛΛΑ' 'ΠΕΤΡΙΔΟΥ'
83 'ΣΟΦΙΑ' 'ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ'
84 'ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ' 'ΠΟΡΝΑΛΗΣ'
85 'ΓΕΩΡΓΙΟΣ' 'ΠΟΥΛΙΟΣ'
86 'ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ' 'ΠΥΡΕΤΖΙΔΟΥ'
87 'Αρχοντία' 'Σακαράκη'
88 'ΔΗΜΗΤΡΑ' 'ΣΑΡΙΔΟΥ'
89 'ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ' 'ΣΑΡΠΗ'
90 'ΝΙΚΟΛΑΟΣ' 'ΣΑΧΠΑΖΙΔΗΣ'
91 'ΣΑΡΑ' 'ΣΕΜΕΑ'
92 'ΙΩΑΝΝΑ' 'ΣΙΑΜΠΛΙΔΟΥ'



93 'ΑΝΑΤΟΛΙΟΣ' 'ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ'
94 'ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ' 'ΣΙΤΑΡΟΠΟΥΛΟΥ'
95 'ΑΣΗΜΕΝΙΑ' 'ΣΙΩΚΗ'
96 'Άννα' 'Σουμούνη'
97 'ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ' 'ΣΤΟΪΚΟΥ'
98 'ΜΑΡΙΑ' 'ΣΤΟΛΤΙΔΟΥ'
99 'ΡΑΦΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ' 'ΣΩΦΛΟΣ'

100 'ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ' 'ΤΑΝΑΝΗ'
101 'ΡΑΦΑΪΛΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ' 'ΤΕΡΖΗ'
102 'ΖΩΓΡΑΦΙΑ' 'ΤΕΡΖΗ'
103 'ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ' 'ΤΖΕΪΡΑΝΙΔΗΣ'
104 'ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ' 'ΤΖΙΜΑΝΗΣ'
105 'ΑΓΓΕΛΙΚΗ' 'ΤΟΥΡΟΥΤΟΓΛΟΥ'
106 'ΙΩΑΝΝΗΣ' 'ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ'
107 'ΟΛΥΜΠΙΑ' 'ΤΣΑΝΑΚΛΗ'
108 'ΣΤΥΛΙΑΝΗ' 'ΤΣΕΛΙΟΥ'
109 'ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ' 'ΤΣΟΤΡΙΔΟΥ'
110 'ΛΟΥΤΦΙΕ' 'ΦΕΤΑ ΟΓΛΟΥ'
111 'Παρασκευάς' 'Φιλιππίδης'
112 'ΑΝΔΡΙΑΝΑ' 'ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ'
113 'ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ' 'ΧΑΜΠΑΛΑΝΙΔΟΥ'
114 'ΣΤΕΦΑΝΟΣ' 'ΧΑΡΑΝΑΣ'
115 'ΑΝΤΙΓΟΝΗ' 'ΧΑΡΙΖΑΝΗ'
116 'ΟΖΛΕΜ' 'ΧΑΣΑΝ ΣΟΥΚΡΙΟΓΛΟΥ'
117 'ΝΙΚΟΛΑΟΣ' 'ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ'
118 'ΒΑΣΙΛΙΚΗ' 'ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ'
119 'ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ' 'ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ'
120 'ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ' 'ΧΑΤΖΗΜΗΝΑΣ'
121 'ΧΡΙΣΤΙΝΑ' 'ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ'
122 'ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ' 'ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ'
123 'ΕΡΙΚΑΙΤΗ ΟΥΡΑΝΙΑ' 'ΧΟΤΣΕΡΙΔΟΥ'
124 'ΞΕΝΙΑ ΑΝΝΑ' 'ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ'
125 'ΝΙΚΟΛΑΟΣ' 'ΧΡΙΣΤΟΦΑΣ'



'Β' τάξη / Τομέας Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος'

Α/Α 'Όνομα' 'Επώνυμο'
1 'ΡΩΜΑΝΟΣ' 'ΑΓΙΟΣ'
2 'ΙΩΑΝΝΑ' 'ΒΑΡΣΑΝΗ'
3 'Ανέστης' 'Γιαννακόπουλος'
4 'ΟΥΡΑΝΙΑ' 'ΓΙΟΡΜΠΑΛΙΔΟΥ'
5 'ΡΑΦΑΗΛΙΑ' 'ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ'
6 'ΣΙΛΒΑΝΑ' 'ΖΟΥΛΕΚΟΥ'
7 'ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ' 'ΘΕΡΕΠΕΛΙ'
8 'ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ' 'ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ'
9 'ΗΛΙΑΣ' 'ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ'

10 'ΑΝΤΩΝΙΟΣ' 'ΜΑΡΙΝΟΣ'
11 'ΧΡΥΣΑΝΘΗ' 'ΜΑΡΙΝΟΥ'
12 'ΓΕΩΡΓΙΟΣ' 'ΜΙΣΑΦΕΙΡΗΣ'
13 'ΝΙΚΟΛΑΟΣ' 'ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ'
14 'ΔΗΜΗΤΡΗΣ' 'ΜΠΑΡΑΜΑΪ'
15 'ΑΓΓΕΛΟΣ' 'ΞΕΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ'
16 'ΣΑΒΒΑΣ' 'ΠΑΠΑΓΕΡΙΔΗΣ'
17 'ΑΝΕΣΤΗΣ' 'ΠΟΛΑΤΣΙΔΗΣ'
18 'ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ' 'ΤΣΑΜΗ'
19 'ΒΑΣΙΛΕΙΑ' 'ΤΣΙΒΡΙΚΟΥ'
20 'ΑΝΤΩΝΙΟΣ' 'ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ'
21 'ΕΛΕΝΗ' 'ΧΑΛΚΙΔΟΥ'
22 'ΧΡΗΣΤΟΣ' 'ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ'



'Β' τάξη / Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας'

Α/Α 'Όνομα' 'Επώνυμο'
1 'ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ' 'ΑΓΑΤΣΙΩΤΗ'
2 'ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ' 'ΑΝΤΕΚΕΛΙΔΗΣ'
3 'ΣΤΑΥΡΟΣ' 'ΒΛΑΧΟΣ'
4 'ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ' 'ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ'
5 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ' 'ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ'
6 'ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ' 'ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ'
7 'ΛΑΜΠΡΙΝΗ' 'ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ'
8 'ΜΑΡΙΑ' 'ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗ'
9 'ΑΝΕΣΤΗΣ' 'ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ'

10 'ΙΩΑΝΝΗΣ' 'ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ'
11 'ΕΥΘΥΜΙΟΣ' 'ΚΙΑΝΤΖΙΔΗΣ'
12 'ΖΩΗ' 'ΚΟΝΤΟΥ'
13 'ΜΑΡΙΑ' 'ΛΑΜΠΡΑΚΟΥ'
14 'ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ' 'ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ'
15 'ΙΩΑΝΝΗΣ' 'ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ'
16 'ΑΝΝΑ' 'ΜΟΥΤΑΦΤΣΗ'
17 'ΓΕΩΡΓΙΟΣ' 'ΜΠΑΤΣΑΚΙΔΗΣ'
18 'ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ' 'ΜΠΟΖΙΝΗ'
19 'ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ' 'ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ'
20 'ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ' 'ΝΤΙΑΝΤΙΑΔΟΥ'
21 'ΕΛΕΝΗ' 'ΟΥΡΓΑΝΤΖΙΔΟΥ'
22 'ΣΤΑΥΡΟΣ' 'ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ'
23 'ΑΓΓΕΛΟΣ' 'ΠΑΠΑΖΩΗΣ'
24 'ΑΝΔΡΙΑΝΑ' 'ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΟΥ'
25 'ΧΡΗΣΤΟΣ' 'ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ'
26 'ΑΝΤΩΝΙΑ' 'ΠΑΡΚΟΥΚΗ'
27 'ΓΕΩΡΓΙΟΣ' 'ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ'
28 'ΠΕΡΙΚΛΗΣ' 'ΤΕΡΣΕΝΙΔΗΣ'
29 'ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ' 'ΤΖΑΦΕΡΗ'
30 'ΘΕΟΔΩΡΟΣ' 'ΤΖΑΦΕΡΗ'
31 'ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ' 'ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ'
32 'ΣΑΒΒΑΣ' 'ΤΣΑΝΤΕΚΙΔΗΣ'
33 'ΣΤΕΦΑΝΟΣ' 'ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ'
34 'ΦΩΤΕΙΝΗ' 'ΦΛΩΡΟΥ'



'Β' τάξη / Τομέας Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας'

Α/Α 'Όνομα' 'Επώνυμο'
1 'ΕΙΡΗΝΗ' 'ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ'
2 'ΕΥΔΟΞΙΑ' 'ΑΪΔΙΝΙΔΟΥ'
3 'ΚΥΡΙΑΚΟΣ' 'ΑΜΠΕΡΙΑΔΗΣ'
4 'ΑΓΓΕΛΟΣ' 'ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ'
5 'ΧΡΙΣΤΙΝΑ' 'ΒΕΛΕΒ'
6 'ΠΑΟΥΛΑ' 'ΒΙΣΚΟΥΛΛΙ'
7 'ΕΛΕΝΗ' 'ΒΟΥΛΓΑΡΗ'
8 'ΣΟΦΙΑ' 'ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ'
9 'ΒΑΡΒΑΡΑ' 'ΓΙΟΥΦΤΣΙΔΟΥ'

10 'ΑΣΤΕΡΙΟΣ' 'ΓΟΓΑΛΗΣ'
11 'ΓΕΩΡΓΙΑ' 'ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ'
12 'ΕΛΕΝΗ' 'ΔΡΑΚΟΥ'
13 'ΙΩΑΝΝΑ ΕΥΦΗΜΙΑ' 'ΔΡΟΣΟΥ'
14 'ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ' 'ΔΡΟΥΓΚΑ'
15 'ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ' 'ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ'
16 'ΜΑΡΙΑ' 'ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ'
17 'ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ' 'ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗΣ'
18 'ΑΘΑΝΑΣΙΑ' 'ΖΑΠΟΥΝΙΔΟΥ'
19 'ΕΝΙΣΑ' 'ΚΑΛΑ'
20 'ΠΑΥΛΙΝΑ' 'ΚΑΛΛΙΝΗ'
21 'ΣΟΦΙΑ' 'ΚΑΛΟΥΣΗ'
22 'ΣΩΤΗΡΙΟΣ' 'ΚΑΜΑΡΗΣ'
23 'ΒΑΣΙΛΙΚΗ' 'ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ'
24 'ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ' 'ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ'
25 'ΙΩΑΝΝΑ' 'ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΟΥ'
26 'ΖΩΗ' 'ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ'
27 'ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ' 'ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ'
28 'ΟΡΕΣΤΗ' 'ΚΟΒΑΤΣΑΪ'
29 'ΕΜΙΝΕ' 'ΚΟΤΖΙΑΧΟΥΣΕΪΝ'
30 'ΧΡΙΣΤΙΝΑ' 'ΚΟΥΖΙΚΙΔΟΥ'
31 'ΓΕΩΡΓΙΑ' 'ΚΟΥΛΙΔΟΥ'
32 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ' 'ΚΟΥΛΙΟΥΜΠΑΣ'
33 'ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ' 'ΚΟΥΣΟΥΛΑΚΗ'
34 'ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ' 'ΚΩΣΤΟΥΔΗ'
35 'ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ' 'ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ'
36 'ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ' 'ΛΑΜΠΑΚΗ'
37 'ΜΑΡΙΟ' 'ΛΟΜΙ'
38 'ΣΕΥΓΗ' 'ΜΑΝΤΑ'
39 'ΚΥΡΙΑΚΗ' 'ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ'
40 'ΕΥΓΕΝΙΑ' 'ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ'
41 'ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ' 'ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ'
42 'ΣΟΦΙΑ' 'ΜΙΣΔΑΝΙΤΗ'
43 'ΠΑΡΗΣ' 'ΜΟΡΑΛΗΣ'
44 'ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ' 'ΜΟΥΚΑΛΛΑΡΙ'



45 'ΚΥΡΙΑΚΗ' 'ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ'
46 'ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ' 'ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ'
47 'ΧΡΗΣΤΟΣ' 'ΜΠΕΣΗΜ'
48 'ΑΘΑΝΑΣΙΑ' 'ΜΥΡΟΒΑΛΗ'
49 'ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ' 'ΝΑΖΙΡΩΒ'
50 'ΗΡΙΓΕΝΕΙΑ-ΜΕΤΑΞΙΑ' 'ΝΕΣΤΩΡΑ'
51 'ΕΥΘΥΜΙΑ' 'ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ'
52 'ΑΝΝΑ' 'ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ'
53 'ΕΛΕΝΗ - ΜΑΡΙΑ' 'ΠΑΠΑΖΩΗ'
54 'ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ' 'ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ'
55 'ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ' 'ΠΑΠΑΝΙΔΟΥ'
56 'ΣΤΕΡΓΙΟΣ' 'ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ'
57 'ΓΕΩΡΓΙΟΣ' 'ΠΑΥΛΙΔΗΣ'
58 'ΜΑΡΙΑ' 'ΠΑΥΛΙΔΟΥ'
59 'ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ' 'ΠΕΛΚΟΥΔΗΣ'
60 'ΧΡΗΣΤΟΣ' 'ΠΕΜΠΕΣ'
61 'ΜΑΡΚΟΣ' 'ΠΕΡΝΟΪ'
62 'ΤΖΟΥΛΙΑΝΑ' 'ΠΕΤΟΥΣΙ'
63 'ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ' 'ΠΕΤΡΙΔΗΣ'
64 'ΔΑΝΑΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ' 'ΠΟΛΥΚΡΑΤΗ'
65 'ΒΑΡΒΑΡΑ' 'ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ'
66 'ΓΕΩΡΓΙΑ' 'ΠΟΥΛΤΟΥΡΤΖΙΔΟΥ'
67 'ΕΛΙΖΑΒΕΤΑ' 'ΠΡΙΣΕΠΑ'
68 'ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ' 'ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ'
69 'ΣΤΥΛΙΑΝΗ' 'ΣΑΛΤΣΙΔΟΥ'
70 'ΦΕΡΛΙΝΤΑ' 'ΣΑΡΡΑ'
71 'ΝΙΚΟΛΕΤΑ' 'ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ'
72 'ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΙΡΗΝΗ' 'ΣΤΑΝΚΙΔΟΥ'
73 'Ευαγγελία' 'Σταυρακη'
74 'ΜΑΡΙΑ' 'ΣΤΕΡΓΙΔΟΥ'
75 'ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ' 'ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ'
76 'ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ' 'ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ'
77 'ΙΩΑΝΝΗΣ' 'ΤΑΚΗΣ'
78 'ΧΡΙΣΤΙΝΑ' 'ΤΑΤΣΗ'
79 'ΕΛΕΝ' 'ΤΖΑΝΙΝΙΑΝ'
80 'ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ' 'ΤΖΙΟΤΖΙΟΣ'
81 'ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ' 'ΤΙΚΑ'
82 'ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ' 'ΤΟΠΟΥΖΗ'
83 'ΣΤΥΛΙΑΝΗ' 'ΤΣΑΜΠΑΖΛΗ'
84 'ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ' 'ΤΣΑΜΠΟΥΡΑ'
85 'ΣΟΦΙΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ' 'ΤΣΑΠΙΚΙΔΟΥ'
86 'ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ' 'ΤΣΙΑΚΙΡΗ'
87 'ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ' 'ΤΣΙΛΕΠΗΣ'
88 'ΑΛΙΚΗ' 'ΤΣΙΛΟΒΑ'
89 'ΜΑΡΙΑ' 'ΤΣΟΥΚΑΛΑ'
90 'ΛΟΥΪΖΑ - ΜΑΡΙΑ' 'ΤΣΟΥΚΑΛΙΔΟΥ'
91 'ΑΪΣΕ ΓΚΙΟΥΛ' 'ΦΑΪΚ ΟΓΛΟΥ'
92 'ΒΑΙΑ' 'ΦΥΣΕΚΑ'



93 'ΜΑΡΙΑ' 'ΧΑΛΒΑΤΖΗ'
94 'ΣΑΡΑ' 'ΧΑΡΙΖΙ'
95 'ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ' 'ΧΑΡΙΣΤΕ'
96 'ΕΛΕΝΗ' 'ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ'
97 'ΛΥΔΙΑ' 'ΧΑΤΖΗΜΕΛΕΤΙΟΥ'
98 'ΑΓΑΠΗ' 'ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ'
99 'ΜΟΡΦΕΑΣ' 'ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΙΔΗΣ'

100 'ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ' 'ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΟΓΛΟΥ'



'Γ' τάξη / Αισθητικής Τέχνης'

Α/Α 'Όνομα' 'Επώνυμο'
1 'ΑΓΝΗ' 'ΑΠΟΥΣΙΔΟΥ'
2 'ΙΩΑΝΝΑ' 'ΓΑΛΑΝΑΚΗ'
3 'ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ' 'ΓΚΑΒΖΙΑ'
4 'ΑΣΗΜΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ' 'ΕΓΓΟΝΙΔΟΥ'
5 'ΚΑΛΛΙΟΠΗ' 'ΚΑΛΠΑΚΤΣΙΔΟΥ'
6 'ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ' 'ΚΟΥΒΡΑΚΙΔΟΥ'
7 'ΑΝΝΑ' 'ΚΥΖΙΡΙΔΟΥ'
8 'ΙΩΑΝΝΑ' 'ΛΑΒΑΡΗ'
9 'ΔΑΦΝΗ' 'ΛΑΜΠΕΡΗ'

10 'ΜΑΡΙΑ- ΜΑΡΚΕΛΛΑ' 'ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΟΥ'
11 'ΜΑΡΙΑΝΘΗ' 'ΜΕΜΙΣ ΟΓΛΟΥ'
12 'ΦΩΤΕΙΝΗ' 'ΜΥΡΟΒΑΛΗ'
13 'ΝΙΚΟΛΕΤΑ' 'ΠΑΥΛΙΔΟΥ'
14 'ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΙΑ' 'ΠΕΡΣΟΠΟΥΛΟΥ'
15 'ΘΕΟΠΟΥΛΑ' 'ΣΑΡΒΑΝΑΚΗ'
16 'ΧΡΙΣΤΙΝΑ' 'ΣΙΩΖΟΥ'
17 'ΕΥΓΕΝΙΑ' 'ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗ'
18 'ΦΩΤΕΙΝΗ' 'ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΟΥ'
19 'ΝΑΤΑΛΙΑ' 'ΤΣΟΥΚΑ'
20 'ΑΝΤΙΓΟΝΗ' 'ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ'
21 'ΙΩΑΝΝΑ' 'ΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ'



'Γ' τάξη / Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων'

Α/Α 'Όνομα' 'Επώνυμο'
1 'ΜΑΡΙΑ' 'ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ'
2 'ΔΗΜΗΤΡΑ' 'ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ'
3 'ΜΑΡΙΑ-ΗΛΙΑΝΑ' 'ΑΥΓΟΥΣΤΗ'
4 'ΙΟΥΛΙΑ' 'ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ'
5 'ΜΑΡΙΑ' 'ΓΙΑΔΙΚΙΑΡΟΓΛΟΥ'
6 'ΣΟΦΙΑ' 'ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ'
7 'ΑΘΑΝΑΣΙΑ' 'ΚΑΖΑΚΑ'
8 'ΓΕΩΡΓΙΑ' 'ΚΟΚΟΤΑ'
9 'ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ' 'ΚΟΥΚΟΥΛΕΚΙΔΟΥ'

10 'ΑΓΓΕΛΙΚΗ' 'ΜΑΚΡΟΦΙΔΗ'
11 'ΑΘΗΝΑ' 'ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ'
12 'ΝΙΚΟΛΕΤΑ' 'ΠΑΡΤΟΥ'
13 'ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ' 'ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ'
14 'ΜΑΡΙΑ' 'ΠΕΤΑΛΙΔΟΥ'
15 'ΔΗΜΗΤΡΑ' 'ΠΙΣΙΟΥ'
16 'ΝΕΚΤΑΡΙΑ-ΜΑΡΙΑ' 'ΣΑΒΒΙΔΟΥ'
17 'ΚΛΕΟΝΙΚΗ' 'ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ'



'Γ' τάξη / Βοηθός Ιατρικών - Βιολογικών Εργαστηρίων'

Α/Α 'Όνομα' 'Επώνυμο'
1 'ΧΡΙΣΤΙΝΑ  ΜΑΡΙΑ' 'ΓΕΩΡΓΑΚΗ'
2 'ΝΑΤΑΛΙΑ' 'ΓΚΟΥΤΖΗ'
3 'ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ - ΕΛΙΣΑΒΕΤ' 'ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ'
4 'ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ' 'ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ'
5 'ΙΑΚΩΒΟΣ' 'ΚΑΛΟΤΣΗΣ'
6 'ΠΗΝΕΛΟΠΗ' 'ΚΑΡΑΛΙΔΟΥ'
7 'ΑΛΕΞΙΑ' 'ΚΟΥΝΤΡΙΑΒΤΣΕΒΑ'
8 'ΜΑΤΙΛΝΤΑ' 'ΠΑΡΑΣΧΟΥΔΗ'
9 'ΝΙΚΟΛΕΤΑ' 'ΠΑΤΛΗ'

10 'ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ' 'ΡΙΖΑ'
11 'ΕΛΙΣΑΒΕΤ' 'ΣΠΟΥΖΑ'



'Γ' τάξη / Βοηθός Νοσηλευτή'

Α/Α 'Όνομα' 'Επώνυμο'
1 'ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ' 'ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ'
2 'ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ' 'ΑΝΤΕΜ'
3 'ΑΛΕΚΣ' 'ΑΝΤΟΝΟΒ'
4 'ΙΩΑΝΝΑ' 'ΒΕΖΥΡΗ'
5 'ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ' 'ΓΕΩΡΓΙΟΥ'
6 'ΣΤΥΛΙΑΝΗ' 'ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ'
7 'ΠΗΝΕΛΟΠΗ' 'ΓΚΟΝΤΟΛΙΑ'
8 'ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ' 'ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ'
9 'ΕΛΕΝΗ' 'ΚΑΡΑΝΘΑΛΗ'

10 'ΔΑΦΝΗ' 'ΚΟΡΜΕΝΙΔΟΥ'
11 'ALEXANDRA-FRANCISCA' ΜATOTA'
12 'ΜΑΡΙΑ' 'ΜΑΛΤΣΙ'
13 'ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ' 'ΜΕΤΕΝΤΖΙΔΟΥ'
14 'ΕΥΤΥΧΙΑ' 'ΜΗΝΤΣΙΟΥ'
15 'ΓΕΩΡΓΙΟΣ' 'ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ'
16 'ΜΑΡΙΑ' 'ΣΤΑΜΝΑ'
17 'ΠΕΛΑΓΙΑ' 'ΤΟΜΑΔΑΚΗ'



'Γ' τάξη / Βοηθός Φυσικοθεραπευτή'

Α/Α 'Όνομα' 'Επώνυμο'
1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΙΔΗΣ
2 'ΔΗΜΗΤΡΑ' 'ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ'
3 'ΦΙΛΙΠΠΟΣ' 'ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ'
4 'ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ' 'ΒΟΥΚΣΑΝΟΒΙΤΣ'
5 'ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ' 'ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ'
6 'ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ' 'ΕΓΓΟΝΙΔΟΥ'
7 'ΠΕΤΡΟΣ' 'ΕΚΜΕΚΤΣΕΟΓΛΟΥ'
8 'ΕΛΕΝΗ' 'ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ'
9 'ΝΙΚΟΛΕΤΑ' 'ΚΑΛΕΣΗ'

10 'ΑΝΤΩΝΙΟΣ' 'ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ'
11 'ΧΡΗΣΤΟΣ' 'ΚΟΡΩΝΙΔΗΣ'
12 'ΜΙΧΑΪΛΟ' 'ΚΡΣΤΙΤΣ'
13 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ' 'ΜΑΡΑΝΟΣ'
14 'ΑΡΓΥΡΙΟΣ' 'ΝΙΑΝΙΑΣ'
15 'ΜΑΡΙΝΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ' 'ΞΗΡΙΔΟΥ'
16 'ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ' 'ΠΑΪΣΑΝΙΔΟΥ'
17 'ΜΑΡΙΑ' 'ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ'
18 'ΣΑΒΒΑΣ' 'ΠΟΥΡΟΥΤΖΙΔΗΣ'
19 'ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ' 'ΣΙΑΜΠΛΙΔΗΣ'
20 'ΙΩΑΝΝΑ' 'ΣΩΤΗΡΧΟΠΟΥΛΟΥ'
21 'ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ' 'ΤΖΑΓΙΑ'
22 'ΓΕΩΡΓΙΟΣ' 'ΤΖΙΑΚΗΣ'
23 'ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ' 'ΤΡΑΝΟΥ'
24 'ΛΟΥΚΑΣ' 'ΦΕΛΑΝΗΣ'



Γ' τάξη / Κομμωτικής Τέχνης'

Α/Α 'Όνομα' 'Επώνυμο'
1 'ΣΟΦΙΑ' 'ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ'
2 'ΓΕΩΡΓΙΟΣ' 'ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ'
3 'ΣΤΕΡΓΙΟΣ' 'ΒΑΓΕΝΑΣ'
4 'ΣΟΦΟΚΛΗΣ' 'ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ'
5 'ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ' 'ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ'
6 'ΧΡΗΣΤΟΣ' 'ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ'
7 'ΘΕΟΔΩΡΑ' 'ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ'
8 'ΕΛΠΙΔΑ' 'ΚΑΛΕΜΚΕΡΙΔΟΥ'
9 'ΝΙΚΟΛΑΟΣ' 'ΚΑΠΡΑΝΗΣ'

10 'ΕΛΕΝΗ' 'ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗ'
11 'ΜΑΡΙΑ' 'ΚΑΡΑΧΑΝΙΑΝ'
12 'ΧΟΥΣΕΙΝ' 'ΚΑΤΙΡΤΖΗ'
13 'ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ' 'ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ'
14 'ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ' 'ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ'
15 'ΖΩΗ' 'ΝΤΑΟΥΛΑ'
16 'ΕΥΑΝΘΙΑ' 'ΣΑΜΨΩΝΙΔΟΥ'
17 'ΑΛΙΕ' 'ΣΑΤΖΗ'
18 'ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ' 'ΣΑΤΣΟΓΛΟΥ'
19 'ΑΝΝΑ' 'ΦΕΛΑΝΗ'



'Γ' τάξη / Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου'

Α/Α 'Όνομα' 'Επώνυμο'
1 'ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ' 'ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ'
2 'ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΣΑΒΒΑΣ' 'ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ'
3 'ΤΑΤΙΑΝΑ' 'ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΟΥ'
4 'ΟΡΕΣΤΙΑΝ' 'ΓΙΑΚΟΥ'
5 'ΑΝΤΩΝΙΟΣ' 'ΓΚΑΛΕΤΣΑΣ'
6 'ΣΤΥΛΙΑΝΗ' 'ΚΑΡΑΒΑΡΗ'
7 'ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ' 'ΚΥΡΙΑΝΕΣ'
8 'ΗΛΙΑΣ' 'ΚΥΡΙΑΝΕΣ'
9 'ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ' 'ΛΑΝΑΡΑΣ'

10 'ΗΡΑΚΛΗΣ' 'ΜΑΡΤΙΝΗΣ'
11 'ΑΝΝΑ' 'ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ'
12 'ΓΙΑΝΝΗΣ' 'ΜΙΤΣΟΪΚΟΒ'
13 'ΜΑΡΙΑ' 'ΝΤΑΜΟΤΣΙΔΟΥ'
14 'ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ' 'ΠΟΛΥΣΙΔΗΣ'
15 'ΦΩΤΕΙΝΗ' 'ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΟΥ'
16 'ΕΛΕΝΗ' 'ΤΖΕΝΗΧΡΗΣΤΟΥ'
17 'ΑΝΤΩΝΙΟΣ' 'ΧΛΟΥΖΑΣ'



'Γ' τάξη / Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών'

Α/Α 'Όνομα' 'Επώνυμο'
1 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ' 'ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ'
2 'ΧΑΝΙΝ' 'ΑΛΣΑΟΥΝΤ'
3 'ΒΑΡΒΑΡΑ' 'ΒΕΡΒΕΡΗ'
4 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ' 'ΘΕΟΔΩΡΟΥ'
5 'ΜΙΧΑΕΛΑ' 'ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ'
6 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ' 'ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ'
7 ΚΑΣΙΤΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
8 'ΜΑΡΙΑ' 'ΚΑΡΑΓΚΕΖΙΔΟΥ'
9 'ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ' 'ΚΟΚΚΑΛΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ'

10 'ΚΥΡΙΑΚΗ' 'ΚΟΤΣΙΚΑΡΗ'
11 'ΙΩΑΝΝΑ' 'ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΥ'
12 'ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ' 'ΚΟΥΡΙΑΣ'
13 'ΜΑΡΙΑ' 'ΚΡΕΜΜΥΔΑ'
14 'ΣΤΕΦΑΝΟΣ' 'ΜΠΑΜΠΛΙΚΟΥ'
15 'ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ' 'ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ'
16 'ΕΛΠΙΔΑ' 'ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ'
17 'ΧΡΙΣΤΙΝΑ' 'ΠΑΥΛΙΔΟΥ'
18 'ΓΕΩΡΓΙΟΣ' 'ΣΟΥΛΔΑΤΟΣ'
19 'ΚΥΡΙΑΚΗ' 'ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ'
20 'ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ' 'ΤΡΟΥΠΚΟΣ'
21 'ΑΝΤΩΝΙΑ' 'ΤΣΙΟΡΜΠΑΤΖΗ'
22 'ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ' 'ΦΛΩΡΟΣ'



'Γ' τάξη / Υπάλληλος  Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών'

Α/Α 'Όνομα' 'Επώνυμο'
1 'ΧΡΗΣΤΟΣ' 'ΑΛΕΞΙΟΥ'
2 'ΖΩΗ' 'ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΝΟΥ'
3 'ΒΑΣΙΛΙΚΗ' 'ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΙΔΟΥ'
4 'ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ' 'ΑΡΧΑΚΗΣ'
5 'ΑΝΝΑ' 'ΔΕΛΙΑΝΙΔΟΥ'
6 'ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ' 'ΙΑΤΡΑΚΗ'
7 'ΠΑΥΛΟΣ' 'ΚΑΛΑΪΤΣΙΔΗΣ'
8 'ΑΝΝΑ' 'ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ'
9 'ΜΑΡΙΝΑ' 'ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ'

10 'ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ' 'ΚΑΤΣΕΛΗΣ'
11 'ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ' 'ΚΟΚΑΛΑΣ'
12 'ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ' 'ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ'
13 'ΜΑΡΙΑ' 'ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ'
14 'Δήμητρα ' 'Πασχάλη '
15 'ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ' 'ΠΑΤΡΙΚΗΣ'
16 'ΙΩΑΝΝΗΣ' 'ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ'
17 'ΑΓΓΕΛΙΚΗ' 'ΣΑΡΑΦΟΥΔΗ'
18 'ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ' 'ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ'
19 'ΜΑΞΙΜΙΛΙΑΝ' 'ΧΟΜΕΝΚΟΒ'



'Γ' τάξη / Υπάλληλος  Τουριστικών Επιχειρήσεων'

Α/Α 'Όνομα' 'Επώνυμο'
1 'ΧΡΗΣΤΟΣ' 'ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ'
2 'ΖΗΣΗΣ' 'ΑΜΠΑΤΗΣ'
3 'ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ' 'ΑΦΕΝΤΙΚΩΦ'
4 'ΚΕΡΙ ΙΩΑΝΝΑ' 'ΓΚΙΛΑ'
5 'ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ' 'ΔΟΥΜΑΝΗ'
6 'ΑΣΙΟΝΑ' 'ΖΟΥΛΕΚΟΥ'
7 'ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ' 'ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ'
8 'ΔΟΞΑΚΗΣ' 'ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ'
9 'ΙΩΑΝΝΗΣ' 'ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ'

10 'ΑΡΜΕΝ' 'ΜΑΝΙΑΝ'
11 'ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ' 'ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ'
12 'ΜΙΧΑΕΛΑ' 'ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΟΥ'
13 'ΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΑΥΛΟΣ' 'ΜΩΥΣΙΔΗΣ'
14 'ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ' 'ΠΑΝΤΑΖΗΣ'
15 'ΓΕΩΡΓΙΟΣ' 'ΠΑΣΙΑΤΑΣ'
16 'ΠΑΥΛΙΝΑ' 'ΣΑΒΒΙΔΟΥ'
17 'ΧΡΗΣΤΟΣ' 'ΣΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ'
18 'ΑΓΑΠΗ' 'ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ'
19 'ΣΙΛΙΑΝ' 'ΤΟΜΑΝΗΣ'
20 'ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ' 'ΦΡΑΓΚΑΛΑ'
21 'ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ' 'ΧΑΜΑΛΗΣ'
22 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ' 'ΧΙΩΤΕΛΗΣ'
23 'ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ' 'ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ'
24 'ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ' 'ΨΩΜΑΣ'


