
 ΑΕΜ   Επώνυμο   Όνομα   Πατρώνυμο   Τμήμα τάξ

 10626   ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ   ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    

 11359   Αλεξανδράκη   Δήμητρα   Αλέξανδρος    Ομάδα Α'

 11521   Αλεξάνδρου   Μαρίνα   Αλέξανδρος    

 10064   ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ   ΑΡΓΥΡΩ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    

 11882   Αριστοτέλους   Άννα   Αριστοτέλης    

 11893   Αρτυματάς   Γεώργιος   Ανδρέας    

 11781   Γεωργαλά   Μαριάνθη Ευθύμιος    

 11170   Γεωργομήτρος   Κωνσταντί  Νικόλαος    

 11394   Γκουτζάνη   Χριστίνα   Γεώργιος    

 11058   Γούλα   Ιωάννα Ευ  Κωνσταντίνος    

 10943   Δημητροπούλου   Σπυριδούλ Γεώργιος 

 11407   Δρακούλη   Χριστίνα   Δημήτριος 

 10669   ΔΩΝΗΣ   ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 11646   Εξάρχου   Αικατερίνη Ιωάννης 

 10368   ΖΩΗΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    

 10552   ΚΑΛΙΣΑΗ   ΖΩΗ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    

 10128   ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ   ΜΑΡΓΑΡΙΤ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ    

 11431   Καραλής   Στυλιανός   Δημήτριος    

 11433   Καρυπίδης   Γεώργιος   Χαράλαμπος    

 11625   Κολτσικλόγλου   Αναστάσιο Γεώργιος    

 11442   Κουδέρη   Αντιγόνη Μ Άγγελος    

 11175   Κρανά   Μαρία   Ιωάννης    

 11298   Κωσταγιαννάκης   Αναστάσιο Κωνσταντίνος    

 11074   Κωτούλα   Αικατερίνη Μιχαήλ    

 11461   Λάλλα   Ελευθερία  Πασχάλης    

 11463   Λάπας   Γεώργιος   Λάζαρος    

 10474   ΜΕΡΑΧΤΣΑΚΗΣ   ΘΕΟΔΩΡΟ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ    

 11069   Μιχαλέρη   Δέσποινα   Νικόλαος    

 11001   Μοντίν   Ιωάννης   Κλάουντιο Τζιοβάνι    

 11482   Μπαλάφας   Άγγελος   Παναγιώτης    

 10376   ΜΥΛΩΝΑ   ΒΑΣΙΛΙΚΗ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ    

 11490   Νάσιου   Μαρία   Δημήτριος    

 10955   Νικολάου   Άνδρεα   Νεόφυτος    

 11493   Νίκου   Γεώργιος   Ιωάννης    Αμάδα Β'

 11896   Ορθοδόξου   Μαργαρίτα Χαράλαμπος    

 11498   Ουρούμη   Νίκη‐Αθην Κωνσταντίνος    

 11188   Παλατέ   Παναγιώτη Αντώνιος    

 11500   Παλέτα   Βασιλική Π Ιωάννης    

 10918   ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ   ΚΥΠΡΙΑΝΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    

 11887   Πανταζής   Σταύρος   Αντώνης    

 11505   Παπαδιαμαντοπούλου   Ελένη   Νικόλαος    

 11219   Παπαδόπουλος   Ηλίας   Δημήτριος    

 11006   Παπαδοπούλου   Κυριακή   Οδυσσεύς    

 11019   Πήττα   Ελένη   Θωμάς    

 11187   Σάββας   Παναγιώτη Σάββας    

 10374   ΣΙΣΚΟΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ   ΑΓΓΕΛΟΣ    



 11624   Σκαρκαλά Ρουκά   Νικολίνα   Βασίλειος    

 10513   ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ   ΜΙΧΑΗΛ   ΑΝΤΩΝΙΟΣ    

 11552   Σπανόπουλος   Ευθύμιος   Δημήτριος    

 11142   Σπαντιδάκης   Εμμανουή  Άγγελος    

 11553   Σπυριάδου‐Θεοδωρίδου   Σοφία   Σπυρίδων    

 10319   ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ   ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΑΝΙΚΟΣ    

 10829   ΣΤΕΡΓΙΟΥ   ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    

 11558   Σωτηρίου   Κωνσταντί  Σωτήριος    

 10980   Τουλάτος   Χαρίσιος   Δημήτριος    

 11294   Τσιότρας   Αθανάσιος Μιλτιάδης    

 10938   ΦΩΤΟΣ   ΗΛΙΑΣ   ΝΙΚΟΣ    

 11588   Χατζηαγγελίδου   Ιωάννα   Ιωάννης    

 11176   Χατζηγεωργίου   Αναστάσιο Στυλιανός    

 10419   ΧΑΤΖΗΚΥΡΟΥ   ΜΑΡΙΑ ΜΥ ΤΡΥΦΩΝΑΣ    

 12225   Χατζημιχαήλ   Παρασκευ  Χαράλαμπος    

 11527   Χατζηφώτη   Γεώργιος   Κυριάκος    

 11851   Χριστόπουλος   Στυλιανός   Ανδρέας    

 10443   ΧΡΥΣΑΛΙΔΟΥ   ΑΝΝΑ   ΑΝΔΡΕΑΣ    


