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Το όραμα 
Όξακα καο είλαη ε δπλακηθή αλαβάζκηζε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Αξγνιίδαο, ώζηε λα απνηειέζεη 
έλα ζςμμεηοσικό, γόληκν θαη εμσζηξεθέο θύηηαξν επηρεηξεκαηηθόηεηαο αιιά θαη ρξήζηκν 
εξγαιείν ησλ επηρεηξήζεσλ, πηνζεηώληαο επξσπατθά πξόηππα δξάζεο κε καθξνπξόζεζκν 
πξνγξακκαηηζκό, εμαζθαιίδνληαο ζεηηθέο πξννπηηθέο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ηόπνπ πνπ 
πιήηηνληαη ζε απηή ηελ επνρή ηεο θξίζεο θαη αλαδεηνύλ δηεμόδνπο . 

 

Οι ζηόχοι 
 Αλαβάζκηζε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ , ώζηε λα ιεηηνπξγήζεη σο κνριόο αλάπηπμεο, 

πξνζθέξνληαο νθέιε ζηα κέιε ηνπ  αιιά θαη ζηελ ηνπηθή καο νηθνλνκία. 
 Δθζπγρξνληζκόο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ  σο αλεμάξηεηνο ηνπηθόο αλαπηπμηαθόο θαη 

επηζηεκνληθόο θνξέαο. 
 Τν Δπηκειεηήξην λα γίλεη βαζηθόο ζπκπαξαζηάηεο ζηνλ θαζεκεξηλό αγώλα θάζε 

επηρεηξεκαηία, θάζε επαγγεικαηία, θάζε εκπόξνπ . 

 
Δίκαζηε βέβαηνη πσο κηα ηέηνηα λέα δπλακηθή θαη ώζεζε ζην Δπηκειεηήξην 
Αξγνιίδαο ζα θαηαθέξεη λα πξαγκαηώζεη ηνλ θπξηόηεξν ζηόρν ηνπ:  
 

Να ζηαθεί δίπλα ζηον ηαλανηούσο Επισειπημαηία ηηρ Απγολίδαρ, πος  με ηην 
καινοηομία, ηη δημιοςπγικόηηηα και ηη θελημαηικόηηηά ηος,  θα κάνει ηη 

διαθοπά ηόζο εν μέζω κπίζηρ όζο και ζηη μεηά κπίζη εποσή. 
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Τα  εργαλεία 

 
Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ H  Η  
Σε έλα πεξηβάιινλ πνπ δηαξθώο αιιάδεη, ε 
έγθπξε θαη έγθαηξε πιεξνθόξεζε είλαη 
εμαηξεηηθά θξίζηκεο ζεκαζίαο, Τν 
Δπηκειεηήξην ζέινπκε λα ζπγθεληξώλεη, 
λα επεμεξγάδεηαη θαη λα ζαο πξνσζεί θάζε 
πιεξνθνξία πνπ είλαη ρξήζηκε ζε θάζε 
νκάδα θαη θάζε πεξηνρή, κε κνξθή θαη 
ζηνηρεία άκεζα αμηνπνηήζηκα. 
 
Ε Ξ Ω  Σ Ρ Ε Φ Ε Ι Α  
Με ηελ εμσζηξεθή επηθνηλσληαθή 
ζηξαηεγηθή πνπ ζα αζθήζεη ην 
Δπηκειεηήξην ππό ηε δηνίθεζή καο, 
θξίζηκα ζηνηρεία ηεο νπνίαο είλαη ε 
ελεκέξσζε γηα ηα επξσπατθά εξγαιεία θαη 
πξνγξάκκαηα, ε επαθή κε ηηο λέεο 
ηερλνινγίεο,  νη ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ θαη 
πξνώζεζεο ησλ πξντόλησλ καο ζηελ 
Διιάδα θαη ην Δμσηεξηθό, ζεσξνύκε όηη 
κπνξεί λα δηεθδηθήζεη ην άνοιγμα ζε νέερ 
αγοπέρ, ηελ ελδπλάκσζε ηεο 
ειθπζηηθόηεηαο όισλ ησλ πξντόλησλ ηεο 
Αξγνιηθήο Γεο θαη ησλ ηνπξηζηηθώλ 
ππεξεζηώλ. 
 
Ε Π Ι Υ Ε Ι Ρ Ε Ι Ν  
Φηινδνμνύκε λα  πξνζδώζνπκε ππεξαμία 
ζην ηειηθό πξντόλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο 
Αξγνιίδαο ελζαξξύλνληαο ηνπο 
επηρεηξεκαηίεο λα πηνζεηήζνπλ θαηλνηόκεο 
ινγηθέο από ηελ παξαγσγή έσο ηε 
δηάζεζε ησλ πξντόλησλ ηνπο. Ζ 
"Εξωζηπεθήρ Επισειπημαηικόηηηα" ζα 
είλαη ε αηρκή ηνπ δόξαηνο ηεο λέαο 
ζηξαηεγηθήο πνπ ζα πηνζεηήζεη ην 
Δπηκειεηήξην Αξγνιίδαο . 

 
Κ Α Ι Ν Ο Σ Ο Μ Ι Α  

- Πξνζκεηξώληαο ηα ηδηαίηεξα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηόπνπ καο, ηηο 
αδπλακίεο ηνπ αιιά θαη ηα 
κνλαδηθά ηνπ ζπγθξηηηθά 
πιενλεθηήκαηα ζα αγσληζηνύκε 
ζην πιεπξό ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 
λνκνύ, ώζηε λα θαηαζηήζνπκε 
δπλαηή ηελ αλάπηπμε θαηλνηόκσλ 
επηρεηξεκαηηθώλ επθαηξηώλ. 

 
 Τ Ν Ε Ρ Γ Ι Ε   -  Δ Ι Κ Σ Τ Ω  Η  
Βαξύλνπζα ζέζε ζηε λέα ζηξαηεγηθή ηνπ 
Δπηκειεηεξίνπ ζα έρεη ε ελζάξξπλζε, 
πξνώζεζε θαη αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθώλ 
ζπλεξγαζηώλ θαη ε απαξαίηεηε δηθηύσζε 
ησλ επηρεηξήζεσλ κεηαμύ ηνπο ζε 
δεηήκαηα παξαγσγήο, εκπνξίαο θαη 
πξνώζεζεο πξντόλησλ. Ζ κόληκε 
ζπλεξγαζία ηνπ Δπηκειεηεξίνπ κε όινπο 
ηνπο ηνπηθνύο θνξείο θαη κε ην δηεζλέο 
δίθηπν επηκειεηεξίσλ ζα έρεη ηελ ίδηα 
βαξύλνπζα ζεκαζία.  
 
 
 
Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ  Η  
Ζ ζηνρεπκέλε εθπαίδεπζε ησλ κειώλ καο 
ζε ζέκαηα αηρκήο γηα ηελ 
επηρεηξεκαηηθόηεηα ζα απνηειεί κόληκν 
κέιεκα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ γηα ηελ επηηπρή 
αληηκεηώπηζε ησλ ζύγρξνλσλ  
νηθνλνκηθώλ-επηρεηξεκαηηθώλ εξεζηζκάησλ 
θαη πξνθιήζεσλ.  
 
 

 
 
 
 
Εργαδόκαζηε γηα: 

- Ρηδηθή αλαηροπή ηοσ ηρόποσ οργάλωζες θαη ιεηηοσργίας ηοσ 
Επηκειεηερίοσ  

- Σσκκεηοτηθό κοληέιο δηοίθεζες 
- Καλέλας  επαγγεικαηίας  λα κε κείλεη αποκολωκέλος 
- Να προζαλαηοιηζηούκε ζε ζύγτρολες κορθές επηκειεηερηαθής 

οργάλωζες 
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Πρόγραμμα δράζης 

 
Σηεξίδνπκε θαη ηνπο ηξεηο  ππιώλεο ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηελ Αξγνιίδα: 
-Μικπομεζαίερ/ μικπέρ/πολύ μικπέρ επισειπήζειρ 

-Εξαγωγέρ 
                 -Σοςπιζμόρ 
Πξνηείλνπκε ζήκεξα έλα ξεαιηζηηθό ζρέδην δξάζεο, κε ηε  ζπκκεηνρή όισλ ησλ 
επηρεηξεκαηηώλ πνπ ζα θάλεη πξαγκαηηθόηεηα ην όξακα όισλ καο «για ηην 
Απγολίδα πος θέλοςμε και αξίζοςμε.»  

Πξόθεηηαη γηα έλα ζηξαηεγηθό ζρέδην ην νπνίν βαζίδεηαη πάλσ ζε αλαπηπμηαθέο 
θαηεπζύλζεηο θαη πξννπηηθέο, ηθαλό λα αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα ησλ 
επηρεηξεκαηηώλ θαη λα δεκηνπξγήζεη ζςνθήκερ βιώζιμηρ ανάπηςξηρ ζηελ πεξηνρή 

καο.  

Αναηποπή ηος απνηηιζμού και ηος μονηέλος διοίκηζηρ! 

Σηελ  “Αναπηςξιακή Δύναμη” πηζηεύνπκε όηη ε νηθνλνκία ηεο Αξγνιίδαο έρεη 
ζίγνπξν κέιινλ αλ : 
- έρεη πςειή επίδνζε ζηελ θαηλνηνκία , 
- ζηεξίδεη ηελ εμσζηξέθεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο ,  
- επελδύζεη ζε ζπλέξγεηεο κε όιεο ηηο επηρεηξήζεηο, θνξείο, Γήκνπο θαη Πεξηθέξεηα 
- πξνβάιιεη κε θαληαζία, νξγάλσζε θαη επηκνλή ην ηνπξηζηηθό ηεο πξντόλ 
- νξγαλώζεη άκεζα ηελ πξνβνιή/δηάζεζε ησλ βαζηθώλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ ηεο. 
 
Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο ζθνπεύνπκε ζηελ 

 Αλάπηπμε θαη ηόλσζε ηνπ ηοπικού Εμποπίος. Πξνβνιή θαη δηαθήκηζε γηα ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη ηα νθέιε από ηελ ζηήξημε ηεο ηνπηθήο αγνξάο κε πγηείο 
θαη ηζόηηκνπο όξνπο.  

 Γεκηνπξγία ανοισηών επιηποπών από εκλεγμένοςρ και μη εκλεγμένοςρ 
ζςναδέλθοςρ, γηα ζέκαηα πνύ απαζρνινύλ θαη πξνβιεκαηίδνπλ όια ηα 
ηκήκαηα όπσο: Αζθαιηζηηθά θαη εξγαηηθά δεηήκαηα  (ΗΚΑ, ΔΦΚΑ, θνξνινγηθά, 
ρσξνζέηεζε θαη πξνβιήκαηα από ΕΟΔ, άδεηεο ιεηηνπξγίαο θ.ιπ.) 
Πξνεηνηκαζία πξνηάζεσλ θαη ιύζεσλ. 

 Δπαλαιεηηνπξγία ησλ Τκήκαησλ κε ζύγρξνλε ζπκκεηνρηθή ινγηθή. Δλίζρπζε 
ηεο δεκηνπξγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπο κε αλνηρηέο δηαδηθαζίεο γηα όια ηα κέιε .  

 Οπζηαζηηθή ελδπλάκσζε ησλ ζρέζεσλ κε ηελ Επμιονίδα. Μία ζπλεδξίαζε 

ηνπιάρηζην θαη΄έηνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ην ρξόλν ζηελ Δξκηνλίδα θαη 
νη πξόεδξνη ησλ ηκεκάησλ ζα ζπλεδξηάδνπλ κε ηνπο ηνπηθνύο θνξείο. 

 Παξεκβάζεηο γηα ηελ επίιπζε γπαθειοκπαηικών διαθοπών. 

 Σπλερήο ζςνεπγαζία κε εκπνξηθνύο & επαγγεικαηηθνύο ζςλλόγοςρ θαη 

νκνζπνλδίεο.  

 Αλάπηπμε απνηειεζκαηηθήο ζύγρξνλεο δηαδηθηπαθήο επηθνηλσλίαο κε ηα κέιε 
καο ( sms – newsletter ) 

 Οπζηαζηηθή ελεξγνπνίεζε ηεο Αναπηςξιακήρ Εηαιπείαρ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ.  
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 Δπαλαπξνζδηνξηζκόο θπζηνγλσκίαο Έκθεζηρ Απγολίδαρ.  

 Σπλερήο θαη νπζηαζηηθή εθπαίδεπζε θαη επιμόπθωζη ηων μελών ζε θιαδηθά 
ζέκαηα θαη ζύγρξνλεο κεζόδνπο παξαγσγήο, παξνρήο ππεξεζηώλ αιιά θαη 
αληαιιαγή επηρεηξεκαηηώλ θαη ηερλνγλσζίαο κε δπλακηθά εξγαιεία όπσο 
Erasmus+   

 Ελίζτσζε ηες ιεηηοσργίας ηοσ ζεζκηθού ρόιοσ ηοσ Επηκειεηερίοσ κε 
προηάζεης βειηίωζες ηοσ επητεηρεκαηηθού θιίκαηος ζηε τώρα όπως ηνλ 
ζπλνιηθό επαλαζρεδηαζκό ηνπ θοπολογικού ζςζηήμαηορ, ηε βειηίσζε ζην 
ζρέδην λόκνπ γηα ηνλ εξωδικαζηικό μησανιζμό πύθμιζηρ νθεηιώλ 
επηρεηξήζεσλ, ηε κείσζε ηνπ ΦΠΑ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ηνπξηζηηθνύ ηνκέα 
ζύκθσλα κε ην θαζεζηώο ΦΠΑ ησλ άκεζα αληαγσληζηηθώλ πξννξηζκώλ, ηελ 
άκεζε ζεζκνζέηεζε ηνπ ακαηάζσεηος εμποπικού λογαπιαζμού θαη ηελ 
πξνζθνξά «Γεύηεξεο Δπθαηξίαο» ζε πησρεπκέλνπο εκπόξνπο. 

 Δπηθνηλσλία ηνπ επιμεληηηπίος με ηα μέλη, ανοισηέρ - διαδικηςακά 
ζπλεδξηάζεηο αιιά θαη ζύνδεζη με άλλα επιμεληηήπια θαη νξγαληζκνύο 
(ΗCC, easme- επξσπατθόο νξγαληζκόο γηα ηηο ΜκΔ θ.α ) 

 Αμηνπνίεζε επελδπηηθώλ θαη εμαγσγηθώλ εξγαιείσλ όπσο ε ελίζρπζε ηεο 
πξόζβαζεο ησλ ΜκΔ ζηε ρξεκαηνδόηεζε, κέζσ εξειδικεςμένων 
σπημαηοδοηικών επγαλείων. (Πξόγξακκα Cosme θαη Horizon 2020) θαη ε 

εθκεηάιιεπζε ηνπ Enterprise Europe Networkδει. ηνπ Γηθηύνπ Κέληξσλ 
Δμππεξέηεζεο Δπηρεηξήζεσλ.  

 Καζεκεξηλή ζπκβνπιεπηηθή θαη λνκηθή ςποζηήπιξη  γηα θάζε επηρείξεζε, κε 

εμαηνκηθεπκέλεο ζπκβνπιέο θαη θαζνδήγεζε ζην δύζθνιν θαη ηδηαίηεξα 
αληαγσληζηηθό νηθνλνκηθό ηνπίν, ώζηε ε θάζε επηρείξεζε λα αλαπηύζζεηαη κε 
ην δηθό ηεο ζηξαηεγηθό ζρέδην απνθεύγνληαο παιηλσδίεο, γξαθεηνθξαηία, 
άζηνρεο θηλήζεηο. 

 

 

 

Αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο θαηά θιάδν:  

 

ΤΠΗΡΕΙΕ 

 Καηαγξαθή θαη αλάπηπμε δηθηύνπ παξερόκελωλ ππεξεζηώλ – άκεζε ελεκέξωζε 

πηζαλώλ κεηαβνιώλ ζην πλαίζιο λειηοςπγίαρ ηων επαγγελμάηων. 

 Σπλερήο ξνή πιεξνθνξηώλ γηα δεηήκαηα νξγάλωζεο, ζπκκεηνρήο θαη 

ρξεκαηνδόηεζεο από ηα εςπωπαϊκά ππογπάμμαηα  

 Θδηαίηεξνο πξνζαλαηνιηζκόο ζε λέα θαηλνηόκα πξνγξάκκαηα πνπ κπνξνύλ λα 

απνηειέζνπλ ζεκαληηθό εξγαιείν γηα λένπο δεκηνπξγνύο όπωο ην πξόγξακκα 

«Δημιοςπγική Εςπώπη» (Creative Europe)  

 Σηξνθή ηνπ Επηκειεηεξίνπ ζηε ζηήπιξη  εκπαιδεςηικών δπάζεων πνπ κπνξνύλ λα 

βνεζήζνπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο αξγνιηθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο 
 

ΕΜΠΟΡΙΟ 
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 Σπληνληζκέλε πξνώζεζε ηλεκηπονικού εμποπίος 

 Αλάδεημε ηεο αξγνιηθήο εμποπικήρ θςζιογνωμίαρ ζε ζπλεξγαζία κε όινπο ηνπο 

θνξείο (ιεπθέο λύρηεο, αζιεηηθέο ζπλ-δηνξγαλώζεηο, events, δηαθήκηζε ζηήξημεο 

ηνπηθνύ εκπνξίνπ θιπ) 

 Πληποθόπηζη, ζηήξημε θαη ελδπλάκωζε πξνζαλαηνιηζκνύ  ζε θαηλνηόκεο κνξθέο 

εκπνξηθώλ δξαζηεξηνηήηωλ  

 Ελεκέξωζε γηα ηηο ηάζειρ ζηο ζύγσπονο εμπόπιο κε έκθαζε ζηνπο λένπο 

επηρεηξεκαηίεο 

 

ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ 

 Αλαβάζκηζε ηνπ ηνκέα εηζαγωγώλ/εμαγωγώλ κε βάζε ηα δηεζλή πξόηππα θαη ίδπςζη 

γπαμμαηείαρ εξαγωγών ππεύζπλεο γηα ηα ζέκαηα πιεξνθόξεζεο, νξγάλωζεο θαη 

δηαρείξηζεο εμαγωγώλ. Επξύηεξε ζπλεξγαζία κε ηνλ νξγαληζκό Εnterprise Greece   

 Πιεξνθόξεζε γηα δεηήκαηα επξωπαϊθώλ πξνγξακκάηωλ, νξγάλωζεο αγνξώλ, 

παξαγωγηθήο επειημίαο θαη εμνπιηζκνύ, νέων πποϊόνηων και πποοπηικών αγνξάο κε 

έκθαζε ηηο λενθπείο - start up επηρεηξήζεηο.  

 Άκεζε ελεκέξωζε θαη βνήζεηα ζρεηηθά κε ην Ηλεκηπονικό Μηηπώο Αποβλήηων 

(ΗΜΑ)  

 Πξνώζεζε δηαδηθαζηώλ γηα ηελ ίδξπζε  Επισειπημαηικών Πάπκων. Οξηζηηθή ιύζε 

από ηνλ βξαρλά ηωλ ΖΟΕ ην ζπληνκόηεξν κε ζπλερείο παξεκβάζεηο θαη πξνβνιή ηεο  

ιαλζαζκέλεο ζύληαμήο ηνπο. 

 

ΣΟΤΡΙΜΟ 

 Επαναζύζηαζη ηοςπιζηικού ημήμαηορ ΑΜΕΑ 

 Σπλεξγαζία κε όινπο ηνπο θνξείο θαη πξνώζεζε πξνηάζεωλ γηα ηελ αλάπηπμε ηωλ 

κεηαθνξηθώλ ππνδνκώλ - αλαζέξκαλζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ην αεποδπόμιο 

Σπίποληρ 

 Αλάδεημε ηεο ηοςπιζηικήρ θςζιογνωμίαρ ηνπ Ννκνύ κε ηελ άκεζε ιεηηνπξγία 

portal γηα ηνλ αξγνιηθό ηνπξηζκό 

 Δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο (Ημέπερ Απγολικού Σοςπιζμού, θ.ά) θαη ελδπλάκωζεο 

ηεο ειθπζηηθόηεηαο ηεο αξγνιηθήο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο κε ζπγθεθξηκέλεο 

θεμαηικέρ (αγξνηνπξηζκόο, ζξεζθεπηηθόο, πεξηπαηεηηθόο, ζαιάζζηνο ηνπξηζκόο, θ.ά)  

 Σύλδεζε ζπλέξγεηεο ηνπξηζηηθώλ ππεξεζηώλ θαη ηνπηθώλ πξνϊόληωλ (δηαηξνθηθώλ, 

ελζπκίωλ, θ.ά) 

 Παξεκβάζεηο γηα ηε μείωζη ηος ΦΠΑ ζηα επίπεδα ηωλ άκεζα αληαγωληζηηθώλ 

πξννξηζκώλ 

 

 

 

 

Αγαπηςξί ρσμάδελτξι, 
Με γμωοίζεςε και ραπ γμωοίζω! Σςηοίνςε ςημ ποξρπάθειά μαπ για ςημ καθξλική 
αμαβάθμιρη ςξσ Επιμεληςηοίξσ μαπ, εμόπ θερμξύ πξσ αμήκει και ποέπει μα 
λειςξσογεί ποξπ ότελξπ ςωμ επιυειοήρεωμ μαπ 
 
 



«Για την Απγολίδα που θέλουμε και 

αξίζουμε» 

 

 
Με ρσμαδελτικξύπ υαιοεςιρμξύπ , 

Θοδωρής Βασιλόπουλος 
Επικεταλήπ Σσμδσαρμξύ 

«Αμαπςσνιακή Δύμαμη» 

 

  Εμπορικό Τμήμα 

1 Αργυρόπουλοσ Δθμοςκζνθσ 

2 Βουβοποφλου Φανι 

3 Γιαννιώςθ Κωνςταντίνα 

4 Δαςκαλόπουλοσ Προκόπιοσ 

5 Δελι Νικολζτα  (Νίκθ) 

6 Διολίτςθσ Σπυρίδων 

7 Θωμόπουλοσ Γεώργιοσ 

8 Καχριμάνθ Βαςιλικι 

9 Κορολισ Ανδρζασ  

10 Λάςκαρθσ Βαςίλειοσ 

11 Λεκοςιώτθσ Αντώνιοσ 

12 Πετράκθσ Ηλίασ 

13 Προςίλθσ Χριςτοσ 

14 Σκαρπζντηου Φωτεινι (Φώφθ) 

15 Τάγκαλθσ Δθμιτριοσ 

16 Φιλιππίδθσ Γεώργιοσ 

17 Χριςτοδουλάκθ Δζςποινα 
 

 

  Μεταποιητικό Τμήμα 

1 Βαρελάσ Γιώργοσ  

2 Γαλανόπουλοσ Παναγιώτθσ 

3 Διμασ Δθμιτριοσ 

4 Ιγιπαςθσ Σταμάτθσ 

5 Καμπόςοσ Αναςτάςιοσ 

6 Καραμοφντηοσ Παναγιώτθσ 

7 Μακρισ Δθμιτριοσ 

8 Ντεβζσ Αναςτάςιοσ 

9 Ξφδθσ Ευάγγελοσ 

10 Τριπολιτςιώτθσ Παναγιώτθσ 

11 Τςοφρδθσ Νικόλαοσ 

12 Φάκλαρθσ Χριςτοσ 

13 Φλίνοσ Ανδρζασ  

14 Χαμαράτου Αικατερίνθ 

15 Χριςτοδοφλου Μιχάλθσ 
 



«Για την Απγολίδα που θέλουμε και 

αξίζουμε» 

 

  Τμήμα Υπηρεςιών 

1 Βαςιλόπουλοσ Θεόδωροσ 

2 Γεωργιδάκθσ Ιωάννθσ 

3 Γκιουμζσ Ιωάννθσ  

4 Δθμθτροποφλου Κωνςταντίνα 

5 Δομάηοσ Παναγιώτθσ 

6 Ηλιάδθσ Γεώργιοσ 

7 Καπαρζλοσ Νικόλαοσ 

8 Καράμπελασ Ιωάννθσ  

9 Καςςάρασ Διμθτριοσ 

10 Κοδζλλα Σεϊντι Μαρία 

11 Κόκκινοσ Απόςτολοσ 

12 Κορομίχθσ Παναγιώτθσ 

13 Λαμπρόπουλοσ Εμμανουιλ 

14 Μανοφ Ευαγγελία (Εφα)  

15 Μαρλαγκοφτςοσ Πζτροσ 

16 Μινοφςθσ  Μιχαιλ (Μιχάλθσ) 

17 Μουτάφθσ Νικόλαοσ 

18 Μώροσ Μιχαιλ 

19 Παλιοφρασ  Βαςίλειοσ 

20 Παναγιωτόπουλοσ Γεώργιοσ 

21 Παπαιωάννου Παναγιώτθσ 

22 Παπανδριανόσ Νικόλαοσ 

23 Πίκοσ Δθμιτριοσ 

24 Πλιατςικοφρασ Ελευκζριοσ 

25 Σιδζρθ Σαρρι Ελζνθ 

26 Σοφγλα Αντωνία 

27 Στεφανόπουλοσ Βαςίλθσ  

28 Σωτθρόπουλοσ Αλζξιοσ 

29 Ταμπουρατηισ Γεώργιοσ 

30 Ταραντίλθ Αικατερίνθ  

31 Τηανζτοσ Ιωάννθσ  

32 Τηαρίμασ Χριςτοσ  

33 Τςιτςόπουλοσ  Ιωάννθσ 

34 Τςιώροσ Κωνςταντίνοσ 

35 Φαμζλθσ Νικόλαοσ 

36 Φράγκοσ Αντώνιοσ 

37 Χαςάπθσ Κωνςταντίνοσ 

38 Χατηισ Ευάγγελοσ 

39 Χριςτόπουλοσ Ανδριανόσ (Νοφλθσ)  
 

 

 


