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Διεύθύνση σπούΔών:  Νίκος Άκουρος | ςπήλίος κΆλυβΆς | Δήμήτρής κΆρΆΝΆςίος
Στο ιδιαίτερο στο σπίτι
• Ο καθηγητής ενδιαφέρεται μόνον για το μάθημά του. Και μπορεί ο μαθητής 
   να γράψει καλά σε αυτό το μάθημα, αλλά να μην επιτύχει το στόχο του. Γιατί 
   για την εισαγωγή στη Σχολή που θέλει, μετράει η συνολική επίδοση και όχι 
   μόνο η επίδοσή του σε ένα μάθημα.
• Τον μαθητή υποστηρίζει ένας μόνον καθηγητής.
• Ο καθηγητής έχει εμπειρία από κάποιους λίγους μαθητές στους οποίους 
   κάνει μάθημα
• Ο μαθητής δεν παίρνει την εμπειρία του υγιούς ανταγωνισμού. Κι όμως 
   οι εξετάσεις δεν είναι ένα διαγωνιστικό σύστημα, είναι ένα ανταγωνιστικό 
   σύστημα. Δεν αρκεί να γράψεις καλά, πρέπει να γράψεις καλύτερα από τους 
   άλλους, για να μπεις εκεί που θες.  
• δαπανάτε περισσότερα χρήματα

Ο μαθητής δεν είναι ρομπότ για 
να δουλεύει ασταμάτητα 
Χρειάζεται:
• Πρόγραμμα διαβάσματος.
• Σωστή εκτίμηση δυνατοτήτων και αναγκών του μαθητή.
• Ψυχολογική υποστήριξη.
• Σωστή ενημέρωση και καθοδήγηση. 

Οι Υπεύθυνοι Σπουδών του Φροντιστηρίου ανοδος σας περιμένουν σε ένα προσωπικό 
ραντεβού για να αξιολογήσετε μαζί τις ανάγκες του μαθητή και να βρούμε τον τρόπο 
που θα οδηγηθεί στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Γιατί στην ανοδο είναι καλύτερα,  ακόμα και από το ιδιαίτερο στο σπίτι

Στην ανοδο
• Ενδιαφερόμαστε για τη συνολική επίδοση του μαθητή.
• Ο μαθητής υποστηρίζεται από μια συγκροτημένη δομή και ένα σύνολο 
   καθηγητών. Για κάθε μαθητή μας συνεργάζονται και ανταλλάσσουν 
   απόψεις όλοι οι καθηγητές που του κάνουν μάθημα. 
• Έχουμε συσσωρευμένη εμπειρία από περισσότερους από 4.500 μαθητές 
   που έχουν περάσει από τα χέρια μας
• Ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να λάβει εμπειρίες από τον ανταγωνισμό 
   μεταξύ των συμμαθητών του, όχι μόνον να κρίνει αλλά και να συγκρίνει 
   τον εαυτό του. Άλλωστε στη Σχολή δεν μπαίνουν όσοι έγραψαν καλά, 
   αλλά όσοι έγραψαν καλύτερα από τους άλλους. 
• Επενδύουμε στην απόκτηση της  γνώσης και στην πληροφόρηση του 
   μαθητή και των γονιών του. Συνεργαζόμαστε με Πιστοποιημένους 
   Οργανισμούς Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Ενημέρωσης για τις     
   Σχολές και σωστής συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού
• δαπανάτε λιγότερα χρήματα

βρΕίτΕ μΆς kai ςτο @anodos.rio

μαρΚαΚη 
μαρια 

Κοινωνιολογιαν.ε. ΓΛώσσΑ & ΓρΑμμΑτειΑ

*διΕτης 
προΕτοιμαςια  

από Τη Β΄ Λυκείόυ 
των πανελλαδικώς 
εξεταζομένων 
μαθημάτων, πλήρως  
προσαρμοσμένη στις 
ανάγκες του νέου 
συστήματος

από Τηn α΄ Λυκείόυ
προπαρασκευαστικό
έτος

● ΕίΔίκΕς τίμΕς ςΕ 
    ΆΔΕλφίΆ, πΆίΔίΆ 
    ΆΝΕργωΝ κΆί 
    πολυτΕκΝωΝ
● Εκπτωςή 10% ςΕ 
    κΕΝτρΆ 
    ξΕΝωΝ γλωςςωΝ 
   Με τα οποία    
   συνεργάζεται το 
   φροντιστήριο ανοδος

● ΔίΆγωΝίςμΆτΆ 
   Mε την υποστήριξη 
   της Ομοσπονδίας 
   Εκπαιδευτικών 
   Φροντιστών Ελλάδος



το φροντιστήριο των επιτυχιών

ποιοι ειμΑστε
ΓιΑτι νΑ μΑσ εμπιστεύτειτε 

Από τους 4.795 υποψηφίους που μας 
εμπιστεύτηκαν οι 4.699 έγιναν φοιτητές

Ζωγραφόυ 10 | ΤηΛ: 2611810292 
& στην πάτρά Γούναρη 57 | τηλέφωνο: 2610 277838
www.anodospatras.gr | e-mail: anodos1@otenet.gr

98 ποςοςτο ΕίςΆγωγής ςτήΝ 
τρίτοβΆΘμίΆ ΕκπΆίΔΕυςή 

τρίπλΆςίο ποςοςτο 
ΆρίςτουΧωΝΆπο τοΝ 

πΆΝΕλλΆΔίκο μΕςο ορο
%

ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ
& ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ανοδος στο ριο

το φροντιστήριο των επιτυχιών

στάΘΟπΟΥΛΟΥ νΙΚΟΛΙτσά, ΝόΜίκηΣ ▪ σΥνΟΔΙνΟσ ΓΙΩρΓΟσ , ΜηΧαΝόΛόγωΝ καί αερόΝαυπηγωΝ ΜηΧαΝίκωΝ ▪ πάνΟΥσΟΥ ΜΥρτΩ, ΝόΜίκηΣ ▪ ΧΩράΪτη –σΙΔΕρη ΕΛΕάννά,φυΣίκηΣ▪ 
ΓάΛάνη ΒάσΙΛΙΚη, ΝόΜίκηΣ ▪ ΓΙάΧάΛησ ΛάΜπρΟσ, ίκαρωΝ ▪ ΦΩτάΚΟπΟΥΛΟΥ ΚάτΕρΙνά, ΔίεΘΝωΝ & ευρωπαΪκωΝ ΣπόυΔωΝ ▪ ΚΟΥρΛΕση ΕΥη, ΨυΧόΛόγίαΣ ▪ σΙΔΕράΚησ ΓΙΩρΓΟσ,ΧηΜί-
κωΝ ΜηΧαΝίκωΝ ▪ Κάρνάρησ άΛΕΞάνΔρΟσ, (Σ.Τ.υ.α.) ▪ ΓΙΟΒάνη σΟΥΖάννά, ΨυΧόΛόγίαΣ ▪ ΚΟΥΚΟΥ ΟΛΓά, ΔίεΘΝωΝ & ευρωπαΪκωΝ ΣπόυΔωΝ ▪ ΧρΥσάνΘΟπΟΥΛΟΥ ρΕά, αρΧίΤεκΤό-
ΝωΝ ▪ ΜπάρΛη ΜάρΙά, επίκόίΝωΝίαΣ καί Μ.Μ.ε. ▪ ΓΙάννάΚΟπΟΥΛΟΥ ΕΛΕνη, (Σ.Τ.υ.α.) ▪ σΦάΕΛΟΥ ΘάΛΕΙά, ΝόΜίκηΣ ▪ ΓΟΥρΖΕΛά ΕΛΕνη, όίκόΝόΜίκό (ΣΣαΣ) ▪ ντΕντΟπΟΥΛΟΥ ΘΕΟ-
ΔΩρά, ΝόΜίκηΣ ▪ άΘάνάσΟπΟΥΛΟσ ΚΥρΙάΚΟσ, ηΛεκΤρόΛόγωΝ ΜηΧαΝίκωΝ & ΤεΧΝόΛόγίαΣ η/υ ▪ ΚάΛΟΥ νάτάΛΙά, ΨυΧόΛόγίαΣ ▪ ΜάΥρΟΧησ ΜάνΟσ, ΧηΜείαΣ ▪ πΛΕΥρΙτη άΜάΛΙά, 
ΨυΧόΛόγίαΣ ▪ Κάρρά ΜάρΙά, κΤηΝίαΤρίκηΣ ▪ ΛΕΙΒάΔάσ ΓρηΓΟρησ, ΝόΜίκηΣ ▪ ΚάράνάσσΟΥ ΚάτΕρΙνά, πόΛίΤίκωΝ ΜηΧαΝίκωΝ ▪ τρΟΥπη Φάνη, ΔίεΘΝωΝ & ευρωπαΪκωΝ ΣπόυΔωΝ ▪ 
ΖΙνΓΚΟΥ ΧρΙστΙάνά, ηΛεκΤρόΛόγωΝ ΜηΧαΝίκωΝ η/υ ▪ ΔάνΙά ΚΩνστάντΙνά, αγγΛίκηΣ φίΛόΛόγίαΣ ▪ ΒΕρράσ Θάνάσησ, (ΣΣε) ▪ πάΓΟΥΛάτΟΥ ΕΥη, όίκόΝόΜίκωΝ επίΣΤηΜωΝ ▪ ΓΕΩρΓά-
ΚΟπΟΥΛΟΥ ΜάρΙά, επίκόίΝωΝίαΣ & Μ.Μ.ε. ▪ ΜάρΓάΛΙά ΒάσΙΛΙΚη, ΜεΤαφραΣΤωΝ & ΔίερΜηΝεωΝ ▪ άράΒάντΙνΟΥ ΜάρΙάννά, ΝόΜίκηΣ ▪ πάΥΛη ΚΩνστάντΙνά, ΔίεΘΝωΝ & ευρωπαΪκωΝ 
ΣπόυΔωΝ ▪ σάντΟρΙνΙΟσ ΔηΜητρησ, όΔόΝΤίαΤρίκηΣ ▪ πάπάΘΕΟΔΩρΟΥ ΓΕΩρΓΙΟσ, ΛόγίΣΤίκηΣ & ΧρηΜαΤόόίκόΝόΜίκηΣ ▪ ΚάπΟΥσ ΓΙάννησ, ΝόΜίκηΣ ▪ νΙΚΟΛΟπΟΥΛΟσ νΙΚΟσ, αρΧίΤε-
κΤόΝωΝ ▪ ΜΕτσάνη ΘάΛΕΙά, ΒίόΛόγίκό ▪ ΒάΛΕρΙΟΥ άΔρΙάνη, ΝόΜίκη ▪ ΒΕρρά πηνΕΛΟπη, ΝόΜίκηΣ ▪ ΜπάΓΙΩρΓΟσ ΘΕΟΔΩρΟσ, ΜηΧαΝόΛόγωΝ αερόΝαυπηγωΝ ▪ τσΟΥράΜάνη ΕΥη, 
ΔίεΘΝωΝ & ευρωπαίκωΝ ΣπόυΔωΝ ▪ ΓΙάννΟπΟΥΛΟΥ ΜάρΙά, ΝόΜίκηΣ ▪ ΜπΟΥΜπάΛησ ΓΙάννησ, ΒίόΛόγίαΣ ▪ στάΜάτΟπΟΥΛΟΥ ΕΥάΓΓΕΛΙά, ΝόΜίκηΣ ▪ ΚΟΥτράσ ΔηΜητρησ, πόΛίΤίκωΝ 
ΜηΧαΝίκωΝ ▪ σΟΥΒάΛΙΩτη ΚάτΕρΙνά, ΝόΜίκηΣ ▪ σΟΛΩΜΟΥ Δάνάη, αρΧίΤεκΤόΝωΝ ▪ ΜπΟΥΜπΟΥΚά άΓΓΕΛΙΚη, ΝόΜίκηΣ ▪ ΛάΜπρΟπΟΥΛΟσ ΔηΜητρησ, ηΛεκΤρόΛόγωΝ ΜηΧαΝίκωΝ 
η/υ ▪ ΜάΛΦά ΕΛΕνη, ΨυΧόΛόγίαΣ ▪ ΜπΟΥρΔΟΥση πΕΓΚΥ, ΜηΧαΝόΛόγωΝ ΜηΧαΝίκωΝ ▪ τρΙάντάΦΥΛΛΟπΟΥΛΟΥ άννά, ΨυΧόΛόγίαΣ ▪ Ζησησ σπΥρΟσ, ΜηΧαΝίκωΝ η/υ ▪ ΒάΒάρΟΥτά 
ΧρΙστΙνά, ΨυΧόΛόγίαΣ ▪ πάπάΧρΟνΟπΟΥΛΟσ άΛΕΞάνΔρΟσ, φυΣίκηΣ ▪ τράσάνη ΚΛάρΙσά, ΝόΜίκηΣ ▪ σΚΟΥρτη άνάστάσΙά, αγγΛίκηΣ φίΛόΛόγίαΣ ▪ πάπάΜΙΧάΛΟπΟΥΛΟσ πΕρΙΚΛησ, 
ΜηΧαΝίκωΝ η/υ ▪ ΓΕΩρΓΟπΟΥΛΟΥ πάΥΛΙνά, ΔίεΘΝωΝ &ευρωπαίκωΝ ΣπόυΔωΝ ▪ ΚάνΕΛΛΟπΟΥΛΟΥ ΧρΥσάνΘη, ΝόΜίκηΣ ▪ πάπάΔηΜάτΟσ ΚΩνστάντΙνΟσ, ΧηΜείαΣ ▪ νΙΚΟΛάΚΟπΟΥ-
ΛΟΥ ΔηΜητρά, ΨυΧόΛόγίαΣ ▪ σΙΜΟΥ ΧρΥσΟΥΛά, πόΛίΤίκωΝ ΜηΧαΝίκωΝ ▪ ΚΟΚΚάΛησ ΓΙάννησ, ΜαρκεΝΤίΝγκ & επίκόίΝωΝίαΣ ▪ ΧάράΛάΜπΟπΟΥΛΟσ νΙΚΟσ, επίκόίΝωΝίαΣ & ΜΜε ▪ 
σΜΥρΙΛΙΟΥ στάΥρΟΥΛά, ΨυΧόΛόγίαΣ ▪ ΛΕΧΟΥρΙτη ΔΕσπΟΙνά, ΔίεΘΝωΝ & ευρωπαΪκωΝ ΣπόυΔωΝ ▪ ΓΙάννΟπΟΥΛΟΥ ΓΕΩρΓΙά, ΨυΧόΛόγίαΣ ▪ ΜάστρΟΓΙάννΟπΟΥΛΟΥ Χάρά, αγγΛίκηΣ 
γΛωΣΣαΣ ▪ ΧάτΖΟπΟΥΛΟσ άπΟστΟΛησ, nOMIKHΣ ▪ πάνάΓΟπΟΥΛΟσ ΘΕΟΔΩρΟσ, όίκόΝόΜίκωΝ επίΣΤηΜωΝ ▪ πάπάΜΙΧάΛΟπΟΥΛΟΥ νΟρά, φίΛόΛόγίαΣ ▪ ΜάνΙΚάσ πάρησ, ηΛεκΤρό-
ΛόγωΝ ΜηΧαΝίκωΝ - η/υ ▪ ΚρητΙΚΟΥ ΜάρΙά, αρΧίΤεκΤόΝωΝ ▪ πάπάΚΩστάσ ΚΩνστάντΙνΟσ, ΝόΜίκη ▪ ΜπΟΛάνΟσ ΓΙάννησ, ίαΤρίκη ▪ ΓΙάννάΚΟπΟΥΛΟσ πάνάΓΙΩτησ, αΞίωΜαΤίκωΝ 
αΣΤυΝόΜίαΣ ▪ ΚΟΥτρΟΥΜπΙνά ΧρΙστΙνά, ΜηΧαΝίκωΝ η/υ ▪ πάππάσ ΛΕΩνΙΔάσ, ΜεΤαφραΣηΣ & ΔίερΜηΝείαΣ ▪ ΚάράΓΕΩρΓΟΥ άΙΜΙΛΙάνά, ΝόΜίκη ▪ ΜάρΙνΟΥ άντΩνΙά, αρΧίΤεκΤόΝωΝ ▪ 
τάπΕΙνΟΥ ΜΥρτΩ, αγγΛίκη φίΛόΛόγία ▪ ΔηΜητράΚάΚησ ΔηΜητρΙΟσ, ΜηΧαΝίκωΝ η/υ ▪ πάνΙτσά ΦΩτΕΙνη, αγγΛίκη φίΛόΛόγία ▪ ΧάΛΚΙΟπΟΥΛΟΥ νάτάΛΙά, ΔίεΘΝωΝ & ευρωπαΪκωΝ 
ΣπόυΔωΝ ▪ άνάστάσΟπΟΥΛΟσ άΓΓΕΛΟσ, ΛόγίΣΤίκηΣ & ΧρηΜαΤόόίκόΝόΜίκηΣ ▪ ΚάνΕΛΛάΚησ ΜάρΙνΟσ, ΧηΜίκό ▪ ΜάρτΖάΚΛη ΕΛΕΥΘΕρΙά, ΔίόίκηΣηΣ επίΧείρηΣεωΝ ▪ ΚάπΕρΩνη νά-
ντΙά, ΧηΜίκό ▪ ΚΟΥτσΟΥΒάσ ΚΩνστάντΙνΟσ, ΔίεΘΝωΝ & ευρωπαΪκωΝ ΣπόυΔωΝ ▪ στΥΛΙάνΟπΟΥΛΟσ ΚάΛΛΙνΙΚΟσ, ΝόΜίκη ▪ ΖάΚΚά ΦΩτΕΙνη, όίκόΝόΜίκωΝ επίΣΤηΜωΝ ▪ πάπάΚΩν-
στάντΟπΟΥΛΟσ ΓΙΩρΓΟσ, όίκόΝόΜίκωΝ επίΣΤηΜωΝ ▪ ΚΟΥΛάΜά ΧρΙστΙνά, όίκόΝόΜίκωΝ επίΣΤηΜωΝ ▪ ΦρΟΥντΖΟσ άρησ, όίκόΝόΜίκωΝ επίΣΤηΜωΝ ▪ πάπάσπΥρΟσ ΓΙΩρΓΟσ, όίκό-
ΝόΜίκωΝ επίΣΤηΜωΝ ▪ πάπάΜΙΧάΛΟπΟΥΛΟΥ ΔηΜητρά, όίκόΝόΜίκωΝ επίΣΤηΜωΝ ▪ ΒΟΥτσΙνά Δάνάη, αρΧίΤεκΤόΝωΝ ▪ σΜΥρΙΛΙΟΥ άΛΕΞάνΔρά φαρΜακευΤίκη ▪ ΒΟΓΙάντΖη ΧρΙστΙνά, 
ΜηΧαΝόΛόγωΝ & αερόΝαυπηγωΝ ▪ ΛΕΟτσΙνΙΔησ σπΥρΟσ, πόΛίΤίκωΝ ΜηΧαΝίκωΝ ▪ Κάρνάρησ άντΩνησ, ΔίόίκηΣηΣ επίΧείρηΣεωΝ ▪ πάπάσηΜάΚΟπΟΥΛΟσ ΔηΜητρΙΟσ-νΕΚτάρΙΟσ, 
ΜηΧαΝίκωΝ η/υ ▪ άπΟστΟΛΟπΟΥΛΟΥ άνΔρΙάννά, πόΛίΤίκωΝ ΜηΧαΝίκωΝ ▪ ΜπΟΜπΟΛά ΜάρΙάννά, ΜηΧαΝίκωΝ η/υ ▪ πάπάΚΩστΟπΟΥΛΟΥ ΒάσΙΛΙΚη, όίκόΝόΜίκωΝ επίΣΤηΜωΝ 
▪ ΓΙάννάΚΟπΟΥΛΟσ νΙΚΟσ, ΜαΘηΜαΤίκό ▪ ΓράΙΚΟΥσησ νΙΚΟσ, φυΣίκό ▪ ΚάΚάΒΟΥΛάσ ηΛΙάσ, φίΛόΛόγία ▪ ΦράΓΚΟΓΙάννη ΓΕΩρΓΙά, φίΛόΛόγία ▪ ΛΟντΟΥ ΓΕΩρΓΙά, φίΛόΛόγία ▪ σΙΓά-
νΟΥ άΘάνάσΙά, φίΛόΛόγία ▪ ΜπάστΟΓΙάννηΓ ΓΕΩρΓΙά, φίΛόΛόγία ▪ σάράντΟπΟΥΛΟΥ ΕΛΛη, φίΛόΛόγία ▪ ΒάΛΜά ηρΩ, αγγΛίκη φίΛόΛόγία ▪ ΜάνΩΛΟπΟΥΛΟΥ ΕΛΕνη, φίΛόΛόγία 
▪ ΚΟΥτσάντΩνησ άΛΕΞησ, ΜαΘηΜαΤίκό ▪ σΚΕντΖΟσ ΓΙάννησ, όίκόΝόΜίκωΝ επίΣΤηΜωΝ ▪ ράΜάντάνησ ΛάΜπρΟσ, όίκόΝόΜίκωΝ επίΣΤηΜωΝ ▪ τσάΜησ ΒάσΙΛησ , ΔίόίκηΣηΣ επίΧείρη-
ΣεωΝ ▪ νΙΚΟΛΟπΟΥΛΟΥ τΙτά, φυΣίκό ▪ ΦράντΖησ ΓΙΩρΓΟσ, ΜηΧαΝόΛόγωΝ & αερόΝαυπηγωΝ ▪ ΚάτσΙΜπρη ΚάτΕρΙνά, ΝόΜίκη ▪ ΚΟντΟΓΙάννησ ΓΙΩρΓΟσ, ίαΤρίκη ΣΣαΣ ▪ ΜάΥρΟΚΕΦάΛΟΥ 
ΕΛΕΥΘΕρΙά, ΔηΜόΣίόγραφίαΣ & ΜΜε ▪ ΜπΟΜπΟΛά ΜάρΙάνά, ηΛεκΤρόΛόγωΝ ΜηΧαΝίκωΝ η/υ ▪ σΚάνΔάΜησ ΜΙΧάΛησ, ΝόΜίκη ▪ ΧρΥσάνΘάΚΟπΟΥΛΟΥ άΓάπη , ηΛεκΤρόΛόγωΝ 
ΜηΧαΝίκωΝ η/υ ▪ τσΟρΔΙά ΕΙρηνη, ΝόΜίκη ▪ ΓάρτάΓάνησ νΙΚΟσ, ΜηΧαΝόΛόγωΝ αερόΝαυπηγωΝ ▪ ΦΙΛησ ΔηΜητρησ, ΜηΧαΝίκωΝ η/υ ▪ σΚΟΥρά ΚΟρΙνά, ΔίεΘΝωΝ & ευρωπαΪκωΝ 
ΣπόυΔωΝ ▪ ΛΕΧΟΥρΙτησ άΓΓΕΛΟσ, ΜηΧαΝίκωΝ η/υ ▪ ΚΟρΔά νάτάΛΙά, ΔίαίΤόΛόγίαΣ & ΔίαΤρόφηΣ ▪ ντάΛάΜάράσ πάνάΓΙΩτησ, πόΛίΤίκωΝ ΜηΧαΝίκωΝ ▪ ΚάΜΙνάρησ ΚΩνστάντΙνΟσ, 
ΜηΧαΝίκωΝ η/υ ▪ ΓΕΩρΓΟπΟΥΛΟΥ σΟΦΙά, ΔηΜόΣία ΔίόίκηΣη ▪ ΦρΟΥντΖΟσ ΧρηστΟσ, όίκόΝόΜίκωΝ επίΣΤηΜωΝ ▪ άντΩνάΚη ΓΕΩρΓΙά, ΜηΧαΝίκωΝ η/υ ▪ ΚΟΥτσάντΩνη ΧρΥσΟΥΛά, 
ΜαΘηΜαΤίκό ▪ ΜάΚρΥΓΙάννη ΔΙΟνΥσΙά, αρΧίΤεκΤόΝωΝ ▪ άνΔρΙΚΟπΟΥΛΟσ ΧρηστΟσ, ΧηΜίκό ▪ πΕτρΟπΟΥΛΟσ άντΩνησ, ΜηΧαΝίκωΝ H/Y ▪ πΛΟΙάρΧΟπΟΥΛΟΥ πάνάΓΙΩτά, ΜηΧαΝί-
κωΝ H/Y ▪ ΚάτσΙΓΙάννησ στάΘη, ΜηΧαΝίκωΝ H/Y ▪ ΚάτΕΦΙΔησ ΕΜΜάνΟΥηΛ, ΜηΧαΝίκωΝ η/υ ▪ ΒάρΒάρΕσΟσ ΧρηστΟσ, ΜηΧαΝίκωΝ η/υ ▪ ΚΩνστάντάΚΟπΟΥΛΟσ σπΥρΟσ, ΜηΧαΝίκωΝ 
H/Y ▪ άΚΟΥρΟΥ ΔηΜητρά, ΜηΧαΝίκωΝ η/υ ▪ τσΟΜάΚΟΥ ΛΙνά, ΝόΜίκη ▪ ΜπΟΥΜπάΛη νΙΚΟΛΙτσά, ΨυΧόΛόγία ▪ σΥρΙΓΟσ άΛΕΞάνΔρΟσ, πόΛίΤίκωΝ ΜηΧαΝίκωΝ ▪ OIKONOMOY ΕΛΕνη, 
ΝόΜίκη ▪ ΔΙάΜάντΟπΟΥΛΟσ άΓΓΕΛΟσ, ΜηΧαΝίκωΝ η/υ ▪ ΚάνΙστρά πηνΕΛΟπη, ΨυΧόΛόγία ▪ ΚΟΥτρΟΥΜάνη άρΙστΕά, ΨυΧόΛόγία ▪ ΛάΓΟΓΙάννησ ΓΙΩρΓΟσ, όίκόΝόΜίκωΝ επίΣΤηΜωΝ 
▪ πάπΟΥτσΙΔάΚη ΧρΥσάνΘη, ΜεΤαφραΣηΣ & ΔίερΜηΝείαΣ ▪ τσάΟΥσΟΓΛΟΥ ΦΙΛΙππΟσ, ΨυΧόΛόγία ▪ ΜΕνΥΧτά ΚΩνστάντΙνά, ΨυΧόΛόγία ▪ ΚΟΜπΟτη ΜάρΙά, ΔίεΘΝωΝ & ευρωπαΪκωΝ 
ΣπόυΔωΝ ▪ άΛΕΞΟπΟΥΛΟΥ ΓΕΩρΓΙά, όίκόΝόΜίκωΝ επίΣΤηΜωΝ ▪ τάσσησ στΕΦάνΟσ, ΜηΧαΝίκωΝ H/Y ▪ ΚΟΥΚΙΟσ Θάνάσησ, ΜηΧαΝίκωΝ η/υ ▪ ΧρΙστάΚΟπΟΥΛΟσ ΙΩάννησ, όίκόΝόΜί-
κωΝ επίΣΤηΜωΝ ▪ τσάπΙΚΟΥνη ΘΕΩνη, όίκόΝόΜίκωΝ επίΣΤηΜωΝ ▪ ΚάράΚάτσΟΥΛησ άνΔρΕάσ, ΜηΧαΝίκωΝ H/Y ▪ ΚάράΓΙάννησ άΓΓΕΛΟσ, φυΣίκό ▪ ΚάράΧάΛΙΟΥ άνΔρΙάνά, όίκόΝό-
ΜίκωΝ επίΣΤηΜωΝ ▪ ΔάΒΒΕτά ΕΥάνΘΙά, όίκόΝόΜίκωΝ επίΣΤηΜωΝ ▪ τσΟΥράΜάνησ ΚΩνστάντΙνΟσ, ΜηΧαΝίκωΝ H/Y ▪ ΛάΖάρη ΔΙΟνΥσΙά, ΨυΧόΛόγία ▪ ΚΟΥΛΟΥρη ΧρΙστΙνά, ΜηΧαΝί-
κωn H/Y ▪ ΔηΜάΚΟπΟΥΛΟΥ νΙΚη, ΝόΜίκη ▪ ΒΙΚάτΟσ ΓΙΩρΓΟσ, φαρΜακευΤίκη ▪ τάΚΟΥΜάΚη ΜάρΙά-άΓΓΕΛΙΚη, ΝόΜίκη ▪ ΓΚΙΚάσ ράΦάηΛ, ΒίόΛόγία ▪ ΓάΛάνησ ΘΕΟΔΩρΟσ, ΜηΧαΝίκωΝ 
η/υ ▪ ΟΙΚΟνΟΜΟΥ ΚΩνστάντΙνΟσ , ΣυΔ ▪ ΜπάτΖη ΜάρΙά, ΝόΜίκη ▪ ΚάράτΕΓΟΥ άΓΓΕΛΙΚη, ΝόΜίκη ▪ πάπάΓΕΩρΓΙΟΥ ΜΙΜΙΚά, φαρΜακευΤίκη ▪ σΙΜΟΥ ΙΟΥΛΙά, ΜηΧαΝίκωΝ η/υ ▪ ΦράντΖησ 
ΔηΜητρησ, ΜαΘηΜαΤίκό ▪ ηΛΙΟΓάΜΒρΟΥ ΕΥΓΕνΙά, φυΣίκό ▪ σάτΟΥ τΟνΙά, ΜεΤαφραΣηΣ & ΔίερΜηΝείαΣ ▪ πάπάΓΕΩρΓΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙά, ΨυΧόΛόγία ▪ ΜάΚΚά ΜΥρσΙνη, ΨυΧόΛόγία ▪ πάτΕ-
Λησ άΛΕΞησ, ΜηΧαΝίκωΝ η/υ ▪ ΛάΖάρη ΕΙρηνη, ΒίόΛόγία ▪ ΒΕρρά πΕνΥ, ΨυΧόΛόγία ▪ ΚάτΕΦΙΔΟΥ νΙΚΟΛΙά, ΨυΧόΛόγία ▪ ΜάΚρη ΒάσΙά, ΛόγίΣΤίκηΣ & ΧρηΜαΤόόίκόΝόΜίκηΣ ▪ Ζάννη 
άννά, όίκόΝόΜίκωΝ επίΣΤηΜωΝ ▪ ΔηΜΟπΟΥΛΟσ ΧρηστΟσ, επίκόίΝωΝίαΣ & ΜΜε ▪ άΛτάνΟπΟΥΛΟΥ πάνάΓΙΩτά, επίκόίΝωΝίαΣ & ΜΜε ▪ ΜάράΚά ΚάτΕρΙνά, επίκόίΝωΝίαΣ & ΜΜΕ ▪ 
στάΥρΟΥ άνΔρΕάσ, επίκόίΝωΝίαΣ & ΜΜε ▪ τσάΓΚΟ ΙΩσηΦ, ΜαΘηΜαΤίκό ▪ ρΟΥΓΚάΛά ΒάσΙά, ΝόΜίκη ▪ ΓΙάΧάΛησ Θάνάσησ, ΜηΧαΝίκωΝ η/υ ▪ ΚάρΚΟΥΛΙάσ ΧρηστΟσ, ΝόΜίκη ▪ πΙΓΚάσ 
νΙΚΟσ, ΜηΧαΝίκωΝ παραγωγηΣ ▪ ΒΙΚάτΟσ ΓΕΩρΓΙΟσ, ευεΛπίΔωΝ ▪ σΕΪτάνΙΔη πάνάΓΙΩτά, αγγΛίκη φίΛόΛόγία ▪ τσΕΜΕρΙ ΓΕΩρΓΙΟσ, ΜηΧαΝίκωΝ η/υ ▪ άνάστάσΟπΟΥΛΟσ άΓΓΕΛΟσ, αΞίω-
ΜαΤίκωΝ αΣΤυΝόΜίαΣ ▪ άπΟστΟΛΟπΟΥΛΟσ άΓΓΕΛΟσ, ηΛεκΤρόΛόγωΝ ΜηΧαΝίκωΝ η/υ ▪ ΜπΙρΜπά ΙΩάννά, ΨυΧόΛόγία ▪ ΓΚάντΖΟσ ΔηΜητρησ, ηΛεκΤρόΛόγωΝ ΜηΧαΝίκωΝ η/υ ▪ 
ΜπάρτΖη ΕΙρηνη, ΨυΧόΛόγία ▪ ΚΩστΟπΟΥΛΟΥ τάτΙάνη, αγγΛίκη φίΛόΛόγία ▪ ΛΕΚΚάσ ΓΕΩρΓΙΟσ, ΝόΜίκη ▪ ΒάσΙΛΕΙάΔη ΕΛΕΥΘΕρΙά, αγγΛίκη φίΛόΛόγία ▪ ΜάΥρΟΚΕΦάΛΟΥ ΚάτΕρΙνά, 
ΝόΜίκη ▪ σΙΓάΛΟΥ ΖΩη, ΜεΤαφραΣΤωΝ & ΔίερΜηΝεωΝ ▪ άΚΟΥρΟΥ ΕΛΕνη, όίκόΝόΜίκωΝ επίΣΤηΜωΝ ▪ ΧρΟνΟπΟΥΛΟσ άνΔρΕάσ, φυΣίκό ▪ ΛάΖάνάσ ΧρηστΟσ, όίκόΝόΜίκωΝ επίΣΤη-
ΜωΝ ▪ ΚάΨησ ΦΩτησ, ΜηΧαΝίκωΝ περίΒαΛΛόΝΤόΣ ▪ ρΕντΖη ΕΙρηνη, όίκόΝόΜίκωΝ επίΣΤηΜωΝ ▪ ΒάρΕσησ ΟρΕστησ, ηΛεκΤρόΛόγωΝ ΜηΧαΝίκωΝ η/υ ▪ ΒάρΕσησ ΦάΙΔΩνάσ, ΝόΜίκη ▪ 
ΓΚΟΥΒΕρΟσ ΔΙΟνΥσησ, ευεΛπίΔωΝ ▪ ΘΕΟΔΩράΚΟπΟΥΛΟΥ ΓΕΩρΓΙά, ΝόΜίκη ▪ ΘΕΟΦΙΛησ νΙΚΟσ, ΜηΧαΝίκωΝ η/υ ▪ ΚράΛη ΟΛΓά, ΒίόΛόγίκό ▪ ΚρΙΚη ΛΥΔΙά, ΝόΜίκη ▪ ΚΩνστάντάΚη 
ΒάσΩ, ΜεΤαφραΣηΣ & ΔίερΜηΝείαΣ ▪ ΜπΙρΜπάσ νΙΚΟσ, ΜηΧαΝίκωΝ η/υ ▪ νΙΚΟΛάΚΟπΟΥΛΟΥ ΧρΥσά, ΔίεΘΝωΝ & ευρωπαΪκωΝ ΣπόυΔωΝ ▪ ΓάΛάνησ ΛΕΥτΕρησ, ΜαΘηΜαΤίκό ▪ ηΛΙΟ-
πΟΥΛΟΥ ΦΩτΕΙνη, ΜαΘηΜαΤίκό ▪ ΛΙάπησ ΓΕΩρΓΙΟσ, όίκόΝόΜίκωΝ επίΣΤηΜωΝ ▪ ντάΛάΜάράσ νΙΚΟσ, όίκόΝόΜίκωΝ επίΣΤηΜωΝ ▪ πάντΕΛη ΒάΛΙά, όίκόΝόΜίκωΝ επίΣΤηΜωΝ ▪ πΕ-
τρΟπΟΥΛΟσ ΚΩστάσ, ΜηΧαΝίκωΝ η/υ ▪ πΟΓΙάντΖη άρΧΟντΟΥΛά, ΨυΧόΛόγία ▪ πΟΥΛΙΔά ΚΩνστάντΙνά, ΜηΧαΝίκωΝ η/υ ▪ σΚΙάΔάσ ΒάσΙΛησ, ΜηΧαΝίκωΝ η/υ ▪ σΩτηρΟπΟΥΛΟσ ΚΩν-
στάντΙνΟσ, ίκαρωΝ ▪ ΛάΓΙΟΥ ΟΛΓά, ίαΤρίκη ▪ ρΟΔησ ΦΩτησ, ΝόΜίκη ▪ ΒΓΕνΟπΟΥΛΟΥ άνΔρΙάννά, ΜηΧαΝίκωΝ η/υ ▪ πΟΛΥΔΩρΟπΟΥΛΟσ ΚΩν/νΟσ, αΞίωΜαΤίκωΝ αΣΤυΝόΜίαΣ ▪ 
ΖΟΥΔΙάρη ΚρΥστάΛΕνΙά, ΝόΜίκη ▪ πάπάΓΙάννΟπΟΥΛΟσ ΧάράΛάΜπΟσ, ΝόΜίκη ▪ ΔΕρΜΕνάΚησ ΙΩάννησ, όίκόΝόΜίκωΝ επίΣΤηΜωΝ ▪ ΜπάρΛΟσ πάν/τησ, ΜηΧαΝίκωΝ η/υ ▪ ΓΙάννά-
ΚΟπΟΥΛΟσ ΚΩν/νΟσ, όίκόΝόΜίκωΝ επίΣΤηΜωΝ ▪ τσάρΟΥΧησ πάν/τησ, ΝόΜίκη ▪ ΔάΟΥση ΜάρΙά, ΝόΜίκη ▪ σπΥρΟπΟΥΛΟσ στΕΦάνΟσ, ΜηΧαΝίκωΝ η/υ ▪ ΔΟΥΛΚΕρΙΔησ ΚΩν/νΟσ, 
φυΣίκό ▪ τσΙΜπΟΥΚη άΘηνά, ΝόΜίκη ▪ πάΧΟΥ ΔάΦνη, επίκόίΝωΝίαΣ & ΜΜε ▪ ΚΟΖΙά ΧρΙστΙνά , ΜηΧαΝίκωΝ η/υ ▪ ΜπάΚΟπΟΥΛΟΥ ΜάρΙά, όίκόΝόΜίκωΝ επίΣΤηΜωΝ ▪ άΘηνησ νΙΚη-
ΦΟρΟσ, όίκόΝόΜίκωΝ επίΣΤηΜωΝ ▪ σΙΔΕρησ άντΩνησ, όίκόΝόΜίκωΝ επίΣΤηΜωΝ ▪ ΜάΚρΥΓΙάννη ΕΥη, αγγΛίκη φίΛόΛόγία ▪ ΚΟΖΙά ΓάΒρΙΕΛά, ΝόΜίκη ▪ ΔηΜΟπΟΥΛΟσ ΒάσΙΛησ, όί-
κόΝόΜίκωΝ επίΣΤηΜωΝ ▪ ΜΩράΪτη ΚάτΕρΙνά, ΜηΧαΝίκωΝ ΧωρόΤαΞίαΣ ▪ ΜπΙΚΟΥ άΘηνά, αγγΛίκη φίΛόΛόγία ▪ πάπάΛΕΞΟπΟΥΛΟΥ ΧρΙστΙνά, ΜηΧαΝίκωΝ η/υ ▪ ΚάρπάνΟΥ ΜάρΙά, 
ΜεΤαφραΣΤωΝ & ΔίερΜηΝεωΝ ▪ ΚάράΘάνάσησ ΓΙΩρΓΟσ, ΜεΤαφραΣΤωΝ & ΔίερΜηΝεωΝ ▪ ΚΟρΦΙάτη ΓΕΩρΓΙά, ίαΤρίκη ▪ ΟΙΚΟνΟΜΟΥ ΒάσΙΛΙΚη, ΝόΜίκη ▪ ΚΕστΟΥ ΔΕσπΟΙνά, όίκόΝόΜί-
κωΝ επίΣΤηΜωΝ ▪ ΚΟρΟΜηΛά ΕΥάΓΓΕΛΙά, ηΛεκΤρόΛόγωΝ ΜηΧαΝίκωΝ η/υ ▪ ΜπΟΥτρη ΚάτΕρΙνά, ΝόΜίκη ▪ ΓΚΟτσΟπΟΥΛΟΥ ΕΛΕνη, ίαΤρίκη ▪ τρΙΓΚά ΒάσΙΛάΚΟπΟΥΛΟΥ ΚάτΕρΙνά , ίαΤρί-
κη ▪ πάνάΓΟπΟΥΛΟΥ ΜάρΙά, ΝόΜίκη ▪ πάπάΔΟπΟΥΛΟσ ΧρηστΟσ, ΧηΜίκό ▪ ΓΙάννάΚΟπΟΥΛΟσ ΚΩνστάντΙνΟσ, ΣυΔ ▪ ΚάρΩνησ ΓΙΩρΓΟσ, ίαΤρίκη ▪ ΒάρΕΛάσ ΓΙΩρΓΟσ, όίκόΝόΜίκωΝ 
επίΣΤηΜωΝ ▪ ΞΥπΟΛΙάσ ΚΩνστάντΙνΟσ, όίκόΝόΜίκωΝ επίΣΤηΜωΝ ▪ ΚΟΛΟΒΟΥ νΙΚη, όίκόΝόΜίκηΣ επίΣΤηΜηΣ ▪ ΜπάΛάρΟΥτσΟσ νΙΚΟΛάΟσ, ΨυΧόΛόγία ▪ ΚΟΛΟΚΥΘά ΧρΙστΙάνά, 
ΜηΧαΝίκωΝ η/υ ▪ ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ άΓΓΕΛΙΚη, αγγΛίκη φίΛόΛόγία ▪ πάνάΓΙΩτΟπΟΥΛΟσ ΓΙΩρΓΟσ, όίκόΝόΜίκωΝ επίΣΤηΜωΝ ▪ άΓΓΕΛΟπΟΥΛΟΥ άσπάσΙά, ΔίεΘΝωΝ & ευρωπαΪκωΝ ΣπόυΔωΝ 
▪ ΒάσΙΛΕΙΟΥ ΚΩνστάντΙνά, όίκόΝόΜίκωΝ επίΣΤηΜωΝ ▪ ΚάΪτσά ΚΩνστάντΙνά, ΜηΧαΝίκωΝ η/υ ▪ ΚάνΕΛΛάΚησ νΙΚΟσ , όίκόΝόΜίκωΝ επίΣΤηΜωΝ ▪ ΚΟντΟΜΙΧΟΥ ΜάρΙά, ΨυΧόΛόγία ▪ 
πάνάΓΙΩτΟπΟΥΛΟσ άνΔρΕάσ-ΧρηστΟσ, ΧηΜίκό ▪ ΜάΥρΟΒΟΥνΙΩτη ΛΟΥΙΖά, ηΛεκΤρόΛόγωΝ ΜηΧαΝίκωΝ η/υ ▪ ΜάνΔράπΥΛΙά άΓΓΕΛΙΚη, ίαΤρίκη ▪ ΖάΚΥνΘΙνΟσ ΧρηστΟσ, όίκόΝόΜί-
κωΝ επίΣΤηΜωΝ ▪ ΔηΜάΚη ΕΥη, πόΛίΤίκωΝ ΜηΧαΝίκωΝ ▪ ΛάΜπρΟπΟΥΛΟσ ΦΩτησ, αΞίωΜαΤίκωΝ AΣΤυΝόΜίαΣ ▪ ΓάρΜπη ΧρηστΙνά, ΝόΜίκη ▪ τσάΜπάσΙάν ΒάσΙΛΙΚη , ίαΤρίκη ▪ ΜπάΚά-
ΛάρΟΥ άνάστάσΙά, ΝόΜίκη ▪ ΜπΟΥρΛη πάΥΛΙνά, φυΣίκO ▪ ΓΕΩρΓΙάΔη νάτάσσά, πόΛίΤίκωΝ ΜηΧαΝίκωΝ ▪ ΒΓΕνΟπΟΥΛΟΥ άΓΓΕΛΙΚη, ΝόΜίκη ▪ ΓΕΩρΓΟπΟΥΛΟσ ΒάσΙΛησ, ΜηΧαΝίκωΝ 
η/υ ▪ ΒΛάΧάΚη ΚρΙνά, ΜηΧαΝίκωΝ η/υ ▪ νΙΚΟΛΟπΟΥΛΟσ ΓΙάννησ, ΧηΜίκό ▪ στάΜΟσ νΙΚΟσ, ηΛεκΤρόΛόγωΝ ΜηΧαΝίκωΝ η/υ ▪ πάπάΘάνάσΟπΟΥΛΟσ ΔηΜητρησ, ηΛεκΤρόΛόγωΝ 
ΜηΧαΝίκωΝ η/υ ▪ ΓΕΩρΓΙτσΟπΟΥΛΟσ νΙΚΟσ, ΨυΧόΛόγία ▪ ΓΕρΜΟΛά ρΕΒΕΚΚά, αγγΛίκη φίΛόΛόγία ▪ πΕτΙ ΕρΙΟν, όίκόΝόΜίκωΝ επίΣΤηΜωΝ ▪ πάπάΔηΜάτΟΥ ΜάρΙά, αγγΛίκη φίΛόΛό-
γία ▪ ΛάΜπρΟπΟΥΛΟΥ άΘάνάσΙά, αγγΛίκη φίΛόΛόγία ▪ τσάΚτσΙράσ πάνάΓΙΩτησ, όίκόΝόΜίκωΝ επίΣΤηΜωΝ ▪ σΥνΟΔΙνΟΥ άΦρΟΔΙτη, επίκόίΝωΝίαΣ & ΜΜε ▪ ΧάτΖηνΙΚΟΛάΟΥ ΓΕΩρΓΙά, 
όίκόΝόΜίκωΝ επίΣΤηΜωΝ ▪ άΓΓΕΛΟπΟΥΛΟΥ άνΔρΙάνά, όίκόΝόΜίκωΝ επίΣΤηΜωΝ ▪ ΚάράΧΟΥσΟσ - σπηΛΙΩτάΚΟπΟΥΛΟσ ΚΩνστάτΙνΟσ, ΝαυΤίΛίακωΝ ΣπόυΔωΝ ▪ ντάΜάτησ ΓΙΩρΓΟσ, 
ΜηΧαΝίκωΝ η/υ ▪ ΧΟΥσΟΥ ΚάτΕρΙνά, ΝόΜίκη ▪ σάΚΕΛΛάρΟπΟΥΛΟΥ ΔηΜητρά, ΔίεΘΝωΝ & ευρωπαΪκωΝ ΣπόυΔωΝ ▪ ΓΙάννάΚΟσ ΒάΓΓΕΛησ, όίκόΝόΜίκωΝ επίΣΤηΜωΝ ▪ ΔΙΔάΧΟσ 
ΓΙΩρΓΟσ, όίκόΝόΜίκωΝ επίΣΤηΜωΝ ▪ ράΒάΖΟΥΛά νΙΚη, φαρΜακευΤίκη ▪ ράπτησ άΛΕΞάνΔρΟσ, ΜόρίακηΣ ΒίόΛόγίαΣ & γεΝεΤίκηΣ ▪ ΞΕνΟσ τάσΟσ, ΝόΜίκη ▪ ΛΕΒΕντΟπΟΥΛΟΥ ΜάρΙά, 
ΜηΧαΝίκωΝ η/υ ▪ νάσΟπΟΥΛΟσ πΕρΙΚΛησ, ηΛεκΤρόΛόγωΝ ΜηΧαΝίκωΝ η/υ ▪ ΚΟΥτρΙΚη άΓΓΕΛΙΚη, ΝόΜίκη ▪ ΜΥτη ΕΛΕνη, ΝόΜίκη ▪ ΛάΓΟΔηΜΟΥ ΧρΥσά, ΜηΧαΝίκωΝ η/υ ▪ ντάΜάτη 
ΕΛΕνη, ΜηΧαΝίκωΝ η/υ ▪ σάΒΒΟπΟΥΛΟσ ΒάσΙΛησ, ΧηΜίκωΝ ΜηΧαΝίκωΝ ▪ νΙΚά ΙΩάννά, αρΧίΤεκΤόΝωΝ ΜηΧαΝίκωΝ ▪ ΘΕΟΦΙΛη πάνάΓΙΩτά, αΞίωΜαΤίκωΝ ΝόΣηΛευΤίκηΣ ▪ ΚΟΥτρΟ-
πΟΥΛΟσ ΓρηΓΟρησ, αρΧίΤεκΤόΝωΝ ΜηΧαΝίκωΝ ▪ πάσΧΟσ άΛΕΞάνΔρΟσ, ίαΤρίκη ▪ Μάντά ΧρΙστΙνά, ΝόΜίκη ▪ σΟΥρη ΜάρΙΛΕνά, φαρΜακευΤίκη ▪ τΖΕΛΕπη ΒάσΙΛΙΚη, ηΛεκΤρόΛόγωΝ 
ΜηΧαΝίκωΝ η/υ ▪ στράτΟΓΙάννησ πάνάΓΙΩτησ, αΞίωΜαΤίκωΝ αΣΤυΝόΜίαΣ ▪ ΖΩΓΟπΟΥΛΟσ ΕΥΓΕνΙΟσ, ΨυΧόΛόγία ▪ ΚάρΩΚησ ΚΩν/νΟσ, ΝόΜίκη ▪ ΚάΚάρΟΥΜπάσ ΛΕΥτΕρησ, φυΣίκη ▪ 
ΛΕΧΟΥρΙτησ ΒάΓΓΕΛησ, ευεΛπίΔωΝ ▪ πάνάΓΙΩτΟπΟΥΛΟΥ ΔηΜητρά, όίκόΝόΜίκωΝ επίΣΤηΜωΝ ▪ ΚΥρΙάΚΟπΟΥΛΟΥ νΙΚη, ΒίόΛόγίκό ▪ ΧρΥσΙΚΟΥ ΜάΙρη, ΜεΤαφραΣΤωΝ & ΔίερΜηΝεωΝ ▪ 
ΚάράΚάση ΚΩν/νά, ΔίεΘΝωΝ & ευρωπαΪκωΝ ΣπόυΔωΝ ▪ ΔΙΟνΥσάΚΟπΟΥΛΟΥ σΕΒη, ΨυΧόΛόγία ▪ πάπάνΔρΕΟΥ ηρΩ, ΔίεΘΝωΝ & ευρωπαΪκωΝ ΣπόυΔωΝ ▪ πάντΕΛη άννά, αγγΛίκηΣ 
φίΛόΛόγίαΣ ▪ ΓΕράνΙΟσ ΛΕΩνΙΔάσ, φίΛόΛόγία ▪ πάπάΔΙΟνΥσΙΟΥ στΕΛΛά, όίκόΝόΜίκωΝ επίΣΤηΜωΝ ▪ ΜάρΙνη ΛΥΔΙά, ΜηΧαΝίκωΝ η/υ ▪ πάπάΓΕΩρΓΙΟΥ νΙΚη, όίκόΝόΜίκωΝ επίΣΤη-
ΜωΝ ▪ ΚάΨησ ΒάσΙΛησ, ΣυΔ ▪ ΔρΙτσά πΕνΥ, αγγΛίκη φίΛόΛόγία ▪ ΒράΚάτσΕΛησ άπΟστΟΛησ, όίκόΝόΜίκωΝ επίΣΤηΜωΝ ▪ ΛΟΓΟΘΕτη ΕΙρηνη, φίΛόΛόγία ▪ ΚΟΚΟρησ ΚΩν/νΟσ, ΜαΘη-
ΜαΤίκό ▪ άνάΓνΩστΟπΟΥΛΟσ πάν/τησ, όίκόΝόΜίκωΝ επίΣΤηΜωΝ ▪ άΓΓΕΛΟπΟΥΛΟΥ άνΔρΙάνά, αγγΛίκη φίΛόΛόγία ▪ άνάστάσΟπΟΥΛΟΥ ΕΛΕνά, φίΛόΛόγία ▪ ΚΟΛΥρΟπΟΥΛΟΥ ΛΙά, 
ΔηΜόΣίόγραφίαΣ & ΜΜε ▪ ντΟτσΙΚά ΓΕΩρΓΙά, φίΛόΛόγία ▪ νΙΩρά ΙΩάννά, όίκόΝόΜίκωΝ επίΣΤηΜωΝ ▪ πάπάσ ΚΩν/νΟσ, όίκόΝόΜίκωΝ επίΣΤηΜωΝ ▪ ΓΚΟΥτη ΕΛΛη-ΜάρΙά, ΜηΧαΝί-
κωΝ η/υ ▪ ΛΟΥπη ΜάρΙά, όίκόΝόΜίκωΝ επίΣΤηΜωΝ ▪ ΜάΚρΥΓΙάννη πάράσΚΕΥη, όίκόΝόΜίκωΝ επίΣΤηΜωΝ ▪ ΧάτΖηΚάΛΥΜνΙΟΥ άΛΕΞάνΔρά , ΧηΜίκωΝ ΜηΧαΝίκωΝ ▪ ΔΙΔάΧΟσ πά-
νάΓΙΩτησ, ΜηΧαΝόΛόγωΝ & αερόΝαυπηγωΝ ▪ ΧάρΙτΟΥ ΚΙΚη, ΨυΧόΛόγία ▪ ΒΕρΓΟΥ ΕΛΕΟνΩρά, ΨυΧόΛόγία ▪ ΚάΒΟΥρησ ΔηΜητρησ, όίκόΝόΜίκωΝ επίΣΤηΜωΝ ▪ τΖΕΛΕπησ άπΟστΟ-
Λησ, ΜηΧαΝίκωΝ η/υ ▪ ΓΙΟΥΛησ άνΔρΕάσ, ευεΛπίΔωΝ ▪ πΕππΕ ΜάρΙνά, πόΛίΤίκωΝ ΜηΧαΝίκωΝ ▪ ΚάσΙΩνη ΕΛΕνη, πόΛίΤίκωΝ ΜηΧαΝίκωΝ ▪ ΚάσΙΩνη ΧρΥσΟΥΛά, ΝόΜίκη ▪ νΙΚΟΛάΟΥ 
στάΥρΟσ, ΜηΧαΝίκωΝ η/υ ▪ πάπάΦράΓΚΟσ ΚΩνστάντΙνΟσ, ηΛεκΤρόΛόγωΝ ΜηΧαΝίκωΝ η/υ ▪ πάπάΚΩνστάντΙνΟπΟΥΛΟΥ ΚΩνστάντΙνά, ίαΤρίκη ▪ ΔΙάΜάντΟπΟΥΛΟσ ΘΕΟΔΩρΟσ, 
αΞίωΜαΤίκωΝ αΣΤυΝόΜίαΣ ▪ ΚΟΥνάΒη ΜάρΙνά, αρΧίΤεκΤόΝωΝ ▪ ΜάΥρΙΔη πΕτρά, ηΛεκΤρόΛόγωΝ ΜηΧαΝίκωΝ η/υ ▪ σΩρρά νΙΚη, ΝόΜίκη ▪ ΓΕΩρΓΟπΟΥΛΟΥ ΒάσΙΛΙΚη, ΜαΘηΜαΤίκό ▪ 
στράτΟΓΙάννησ ΓΙΩρΓΟσ, ΜηΧαΝίκωΝ η/υ ▪ ΓΟΥΒη ΓΕΩρΓΙά, ΒίόΛόγία ▪ ΓΙάννΟπΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕνΙά , φίΛόΛόγία ▪ ΚΩνστάντΟπΟΥΛΟΥ ΒάσΙά, ΜηΧαΝίκωΝ η/υ ▪ ΔΕΛηΓΙάννη ΘάΛΕΙά, 
όίκόΝόΜίκωΝ επίΣΤηΜωΝ ▪ ΒΟΥτσΙνά ΔηΜητρά, αγγΛίκη φίΛόΛόγία ▪ ΚΟντΟσ ΚΩνστάντΙνΟσ, ΜηΧαΝίκωΝ η/υ ▪ ΜπΟνάτσΟσ νΙΚΟσ, ΧηΜίκωΝ ΜηΧαΝίκωΝ ▪ ΔηΜΟπΟΥΛΟΥ νΟρά, 
ΝόΜίκη ▪ πΛΩτά ΓΕΩρΓΙά, αγγΛίκη φίΛόΛόγία ▪ τσάπΙΚΟΥνησ άΛΕΞησ, ίκαρωΝ ▪ ΛΙΒάνΟσ ΚΩστάσ, ΔίεΘΝωΝ καί ευρωπαΪκωΝ ΣπόυΔωΝ ▪ πάπάΒράΜΟπΟΥΛΟσ νΙΚΟσ, ηΛεκΤρόΝίκωΝ 

...και χιλιάδες ακόμη που δε χωράνε σε αυτή τη σελίδα...

20χρόνια!ανοδος

κΆλοκΆίρίΝή 
προςφορΆ

τον ιούλιο 
προετοιμασία για 
τη Β΄ Λυκείου με 

συμβολικό κόστος 30€


