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       ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 

                       ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

                   ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

         28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 179 Τ.Κ. 38 221 ΒΟΛΟΣ-ΤΗΛ. 24210 26111 

      E-MAIL: ipavolos@yahoo.gr   FACEBOOK: ipavolos 

https://sites.google.com/site/ipavolos/home 

Βόλος, 15-02-2018 

Αγαπητοί συνάδελφοι και μέλη, 

Με χαρά, σας παρουσιάζουμε για ακόμη μία χρονιά τις δράσεις σας για το έτος (2017) που πέρασε. 

Δεν θα είχαμε καταφέρει τίποτα χωρίς την δική σας συνδρομή και συμπαράσταση. 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2017  

Διατέθηκαν από την τοπικής μας, για ακόμη μία χρονιά, σε παιδιά συναδέλφων, το βιβλίο «ΠΑΜΕ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ», που μας χορηγήθηκε ευγενικά από την Τοπική Διοίκηση Θεσσαλονίκης. H 

ενέργεια αλλά και το βιβλίο έτυχαν σημαντικής αποδοχής. 

Πραγματοποιήθηκε κοπή πίτας της Τοπικής μας, σε ταβέρνα στον Άγιο Γεώργιο Φερρών 

Την 7/4/2017 διενεργήθηκαν εκλογές και μετα αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του το νέου 

διοικητικού συμβούλιου. 

Βραβεύσαμε, στις 10/4/2017, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Δ.Α. Μαγνησίας (1ος 
όροφος)σε συνεργασία με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Μαγνησίας και την αρωγή 
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας, παιδιά αστυνομικών που πέτυχαν στις Πανελλαδικές 
εξετάσεις το 2016,  

Βραβεύσαμε παιδιά αστυνομικών κι αστυνομικοί που διακρίθηκαν σε αθλητικές διοργανώσεις σε 
Πανελλήνιο, Πανευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο,  

Βραβεύσαμε αστυνομικούς για ειδικούς σκοπούς τους κάτωθι αστυνομικούς, ήτοι:  

                      Τον Αρχ/κας ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Δημήτριος της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βόλου, ο οποίος 
εκτός υπηρεσίας, έσωσε ηλικιωμένη από τσαντάκια που της είχε επιτεθεί,  

                        Τους Αρχ/κας ΦΥΣΟΛΟΗΣ Γεώργιος και Αρχ/κας ΧΑΤΖΗΣ Γεώργιος, της Υποδιεύθυνσης 
Ασφάλειας Βόλου και καθώς απέτρεψαν αυτοκτονία γυναίκας και την έσωσαν, 

                         Τον Αρχ/κας ΜΑΚΡΗΣ Κωνσταντίνος του Αστυνομικού Τμήματος Νέας Ιωνίας 
Μαγνησίας, ο οποίος αποσπασμένος στην Ειδομένη, πρόβαλλε παγκοσμίως το έργο για τους 
πρόσφυγες και τη ευαισθησία των Αστυνομικών, γεγονός που προκάλεσε παγκόσμια βράβευση για 
το Εθνικό Τμήμα και την Τοπική μας Διοίκηση. 
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                         Τον Αρχ/κας ΜΑΚΡΗΣ Λάμπρος καθώς για δεύτερη συνεχή χρονιά  έπιασε πρώτος το 
σταυρό στη γιορτή των Θεοφανίων στο Βόλο. 

Την Μ. Δευτέρα 10 Απριλίου 2017, διοργανώσαμε μπαζάρ με εικαστικές δημιουργίες αστυνομικών 
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας, στον προθάλαμο της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 
Αστυνομικού Μεγάρου.. 

Την 13-04-2017  κατά την διάρκεια  μίας  λιτής και σεμνής  τελετής,  η οποία διοργανώθηκε στο 
γραφείο του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας, Ταξίαρχου κ. Ιωάννη Τόλια,. 
παρουσία του Πρόεδρου της Τοπικής μας Διοίκησης, Υ/Α΄ΚΑΡΚΑΛΗ Στέφανου, του Γραμματέας της 
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Μαγνησίας, Αρχ/κας ΕΥΘΥΜΙΟΥ Κων/νου καθώς και των  
δημιουργών των έργων τέχνης αποδόθηκε το χρηματικό ποσό που μαζεύτηκε από την πώληση των 
έργων τέχνης, στο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Όρασης «Μάγνητες Τυφλοί»,  Τον πρόεδρο 
του Σωματείου Ιωάννη Καραγιώργο, που δεν μπόρεσε να παραβρεθεί εκπροσώπησε ο πρώην 
πρόεδρος και ιδρυτής των «Μαγνήτων Τυφλών» Λάμπρος Παρασκευάς με την ταμία Αθηνά 
Ανεστοπούλου, ο οποίος ανέφερε ότι το σημαντικότερο όλων είναι ότι στην πόλη αναπτύσσεται μια 
διαδικασία που αρχίζει να αναγνωρίζει και να αποδέχεται την αναπηρία και κινήσεις όπως των 
αστυνομικών είναι μια διαφορετική προσέγγιση διότι πρόκειται για κάτι που ένιωσαν άνθρωποι 
μόνοι τους, χωρίς να γίνει κάποιο αίτημα. 

 Διοργανώσαμε και πραγματοποιήσαμε εκδρομή στο Βελιγράδι Σερβίας, κατά το χρονικό διάστημα 

από 4-7 Μαΐου 2017 , με το τουριστικό πρακτορείο ΤΣΙΝΟΥΔΗΣ TRAVEL.  

 Συμμετείχαμε για 7η συνεχή χρονιά, στο 33ο Πανελλήνιο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε την 

28/5/17 Έως 01/06/17, στο Βραχάτι Κορινθίας με την συμμετοχή 10 μελών μας.  

Αιτηθήκαμε την παραχώρηση του οικήματος του  πρώην Αστυνομικού Σταθμού Λεχωνίων, 

στην Δ.Ε.Α. προκειμένου χρησιμοποιηθεί ως I.P.A. HOYSE, γεγονός του έτυχε ευμενών σχολίων και 

ευελπιστούμε σε αίσιο και σύντομο αποτέλεσμα.Η ρποσπάθεια μας αυτή είναι συνεχής τόσο σε 

Υπηρεσιακό όσο και σε συνεργασία με άλλες αρχές επίπεδο. 

Στηρίζουμε και λειτουργούμε για 2η συνεχή χρονιά χορευτικό τμήμα, σε συνεργασία με το μέλος της 

Τοπικής μας και χοροδιδάσκαλο, ΓΚΟΓΚΙΝΟΥΔΗ τριαντάφυλλο. Σκοπός του είναι τόσο  η ψυχαγωγία 

των μελών μας και η συμμετοχή σε εκδηλώσεις σε τοπικό και πανελλήνιο επίπεδο, στηρίζοντας την 

εξωστρέφεια και προβάλλοντας το άλλο πρόσωπο του αστυνομικού. 

Συμμετείχαμε, στις 15/6/2014 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, ημέρας εορτής των Αγίων Πάντων, 

κατά την ημέρα προς Τιμή των Αποστράτων της Ελληνικής Αστυνομίας. 

 Φιλοξενήσαμε την 31 Αυγούστου 2017, σε συνεργασία με την Λέσχη Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, 

συναδέλφους από την Κύπρο και συγκεκριμένα την ποδοσφαιρική ομάδα Αστυνομικών της 

Λάρνακας Κύπρου, οι οποίοι βρισκόταν στη Χώρα μας για τουρνουά ποδοσφαίρου που διεξήχθη 

στη Θεσσαλονίκη. Κατά την επίσκεψή τους, ξεναγήθηκαν στο μέγαρο Αστυνομίας της Δ.Α. 

Μαγνησίας, περιηγήθηκαν στους χώρους του κτιρίου και των Υπηρεσιών (Επιτελείο, Υ.Α. Βόλου, Τ.Τ. 

Βόλου και Α.Τ. Βόλου) που στεγάζονται σε αυτό και επιπρόσθετα συναντήθηκαν  με τον ταξίαρχο της 

Δ.Α. Μαγνησίας κ. Ιωάννη ΤΟΛΙΑ, παρουσία του προέδρου του Εθνικού Τμήματος κ. ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ 

Ιωάννη και μέλους του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού Τμήματος κ. ΛΥΤΡΑ Κωνσταντίνο.  
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Συμμετείχαμε στην 21-5-17, στους 10ους αγώνες ορεινού τρεξίματος στο Πήλιο, με τον διακριτικό 
τίτλο «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ»,  με εκατοντάδες συμμετοχές  και τη συμμετοχή της ΓΚΟΓΚΙΝΟΥΔΗ 
Παρασκευής, κόρη του μέλους μας ΓΚΟΓΚΙΝΟΥΔΗ Τριαντάφυλου, η οποία έτρεξε ως Διεθνή 
Ένωση Αστυνομικών και διακρίθηκε ως 1η. 

Υποδεχθήκαμε, το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017, με πρωτοβουλία της Τοπικής μας και με την 

βοήθεια του πατήρ ΤΡΑΪΚΟΥ Αθανασίου, του Ιερού Ναού Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης 

Βελεστίνου Μαγνησίας, την τίμια κάρα του Οσίου Δαυίδ, στο μέγαρο της Αστυνομίας της Δ.Α. 

Μαγνησίας και στο Αστυνομικό Τμήμα Ρήγα Φεραίου στο Βελεστίνο Μαγνησίας, συνοδευόμενη 

από τον Πανασιολογιώτατο καθηγούμενο της   Ιεράς Μονής  Οσίου Δαυίδ του εν Ευβοία, 

Αρχιμανδρίτη Γέροντα Γαβριήλ, πραγματοποιήθηκε δέηση υπέρ υγείας και βοηθείας. παρουσία 

αστυνομικού προσωπικού και μελών των οικογενειών αυτών.   

Συμμετείχαμε στις 20/10/2017 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου κατά την ημέρα για τον εορτασμό του 

Προστάτη της Ελληνικής Αστυνομίας, Αγίου Αρτεμίου. 

Υποδεχθήκαμε και Φιλοξενήσαμε το χρονικό διάστημα από 21 και 22 Οκτωβρίου 2017, τους 

αδελφούς μας Σέρβους συναδέλφους από την Τοπική Διοίκηση Vranje Σερβίας, ενισχύοντας και 

ισχυροποιώντας τους δεσμούς που ενώνουν τις δύο Τοπικές Διοικήσεις. 

Συμμετείχαμε στην εκδήλωση –αγώνα δρόμου, που διοργάνωσε ο σύλλογος γονιών παιδιών με 

νεοπλασματική ασθένεια «ΦΛΟΓΑ», «ΤΡΕΧΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΛΟΓΑ», στην παραλία Βόλου. 

Συμμετείχαμε στον 17ο «Ρήγειο Δρόμο», που πραγματοποιήθηκε στο Βελεστίνο, την Κυριακή 29 
Οκτωβρίου 2017. με περισσότερες από 400 συμμετοχές  και συμμετοχή της ΓΚΟΓΚΙΝΟΥΔΗ 
Παρασκευής, κόρη του μέλους μας ΓΚΟΓΚΙΝΟΥΔΗ Τριαντάφυλου, οι οποία έτρεξαν ως Διεθνή 
Ένωση Αστυνομικών και διακρίθηκε η ΓΚΟΓΚΙΝΟΥΔΗ Παρασκευή ως 1η στα 7.600 μ.  Γυναικών 16 
– 19 με χρόνο 34΄55 και 1η στη Γενική κατάταξη γυναικών τιμώντας με τον τρόπο αυτό την Ένωση 
μας 

Συμμετείχαμε με ομάδα ποδοσφαίρου στο διεθνές τουρνουά ποδοσφαίρου που διεξήχθη στην 

Ολλανδία και το οποίο στέφτηκε με επιτυχία. 

 Πραγματοποιήσαμε την ανακαίνιση και μετακόμιση των γραφείων μας , στον 1ο όροφο του 

κτιρίου του πρώην Αστυνομικού Τμήματος Βόλου, σε νέους χώρους προκειμένου να μπορούν τα μέλη  

μας να μας επισκέπτονται καθώς και συνάδελφοι από άλλες περιοχές.. 

 Συμμετείχαμε, στην 6η Γενική Συνέλευση Τ.Ε.Α.ΕΤ.Δ.Ε.Α. που πραγματοποιήθηκε την 8-/11/2017, 

στην Αθήνα με την συμμετοχή του αντιπροσώπου κ. ΚΟΙΛΙΑ Κωνσταντίνου.  

 Στηρίξαμε και πραγματοποιήσαμε σε συνεργασία με τον υπεύθυνο οργάνωσης του σεμιναρίου, 
πτυχιούχο προπονητή Jiu Jitsu από τη Γ.Γ.Α , προπονητή της σχολής 360ο  και μέλος της Τοπικής μας, 
Γιοβάνη Συμεών, ως υπεύθυνο Ανάπτυξη Jiu Jitsu Self Defence σε Θεσσαλία & B. Ελλάδα,, το τριήμερο 
από 17 έως και 19 Νοεμβρίου στο κλειστό γυμναστήριο της Πορταριάς, το 1ο Σεμινάριο 
Αυτοάμυνας-Αυτοπροστασίας Jiu Jitsu της ΕΦΕΟΖ-Ζ και στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία, με 
σκοπό να γίνει θεσμός και να επαναληφθεί και του χρόνου. Το σεμινάριο ήταν πρακτικό και 
αναφέρονταν σε στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφάλειας όπως και για προπονητές της 
επίσημης Ελληνικής Ομοσπονδίας Ζιου Ζίτσου (ΕΦΕΟΖ-Ζ). Οι συμμετέχοντες διδάχθηκαν τεχνικές 
απώθησης, απεγκλωβισμού, ακινητοποίησης, αλλά και πιο εξειδικευμένες όπως π.χ. χειροπέδησης, 
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άμυνα σε γκλοπ κ.ά.  Στο σεμινάριο δίδαξε ο Tommo Borisov Grand Master Jiu Jitsu 8dan, υπεύθυνος 
του τμήματος Self Defence της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ζιου Ζίτσου (JJIF) με πάρα πολλά χρόνια 
εμπειρίας στον κλάδο της αυτοάμυνας. Σημειώνεται πως ήταν η πρώτη φορά που στην περιοχή μας 
διοργανώθηκε Σεμινάριο Αυτοάμυνας Αυτοπροστασίας Ζιου Ζίτσου για Ε.Δ. και Σ.Α. από την επίσημη 
και αναγνωρισμένη Ελληνική Φίλαθλος Ερασιτεχνική Ομοσπονδία Ζίου Ζίτσου (EΦΕΟΖΖ) σε 
συνεργασία με τις σχολές 360ο Μαχητικός Γυμναστικός Σύλλογος, και 360ο Άθλων Αρένα Λάρισας. 

Συμμετείχαμε  σε συνεργασία με την Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας, στη βραδιά παραμυθιού 
«Μαγικά Χρωματιστά Μολύβια» της συναδέλφου Δέσποινας ΓΚΟΥΤΖΟΛΙΚΑ, που πραγματοποιήθηκε 
την 25-11-2017, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Του Αστυνομικού Μεγάρου. 

Συμμετείχαμε για 7η συνεχή χρονιά, στην 13η Φιλική Συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την 01-

03/12/2017, στον Πειραιά με την συμμετοχή του αντιπροέδρου του Δ.Σ. της Τοπικής μας κ. ΚΟΙΛΙΑ 

Κωνσταντίνου και του μέλους του Δ.Σ. της Τοπικής μας, κ. ΚΑΛΑΝΔΑΡΙΔΗ Νικολάου. 

Συμμετείχαμε, την 8/12/2017, με την ομάδα καλαθοσφαίρισης της Τοπικής μας στο φιλανθρωπικό 

τουρνουά καλαθοσφαίρισης, που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα, με την συμμετοχή ομάδων, της 

Ένωσης Αστυνομικών Λάρισας, των Αυτοκινητόδρομων Αιγαίου Α.Ε. και της Ένωσης Αστυνομικών 

Νοτίων Δωδεκανήσων, τα έσοδα του οποίου διατέθηκαν στο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων 

«ΑΡΙΣΤΕΥΣ»  

Συμμετείχαμε, την 11/12/2017,  στην εκπαιδευτική ημερίδα με θέμα « Ιατροδικαστική Επιστήμη 

& Αστυνομική Προανάκριση», που διοργανώθηκε στη Λάρισα και συνδιοργανώθηκε από την 

Τοπική Διοίκηση της Λάρισας και την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας. 

Διοργανώσαμε σε συνεργασία με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Μαγνησίας και την 

αρωγή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας, την 10/12/2017, στο κλειστό γυμναστήριο του Ε.Α.Κ. 

Βόλου, παιδική Χριστουγεννιάτικη γιορτή. Στη γιορτή καλέσαμε και συμμετείχαν και παιδιά 

από την «Κιβωτό του Κόσμου» 

Διοργανώσαμε σε συνεργασία με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Μαγνησίας και την 

αρωγή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας, την 22/12/2017,  στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 

του Αστυνομικού Μεγάρου, Χριστουγεννιάτικο bazzar, με εικαστικές δημιουργίες 

αστυνομικών της περιοχής μας, τα έσοδα του οποίου θα διατεθούν σε φιλανθρωπικό σκοπό. 

Βραβεύσαμε, στις 22/12/2017, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Δ.Α. Μαγνησίας (1ος 
όροφος)σε συνεργασία με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Μαγνησίας και την αρωγή 
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας, παιδιά αστυνομικών που πέτυχαν στις Πανελλαδικές 
εξετάσεις το 2017,  

Βραβεύσαμε παιδιά αστυνομικών κι αστυνομικοί που διακρίθηκαν σε αθλητικές διοργανώσεις σε 
Πανελλήνιο, Πανευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο,  

Βραβεύσαμε αστυνομικούς για ειδικούς σκοπούς τους κάτωθι αστυνομικούς, ήτοι:  

                   Τον Αρχ/κα ΚΟΥΤΣΙΜΠΑΝΑ Αθανάσιο του Τμήματος Τροχαίας Βόλου, διότι την 01-

04-2017 βρισκόμενος εκτός  διατεταγμένης υπηρεσίας προέβη σε εξαίρετη πράξη  και ειδικότερα 

αντιλήφθηκε ημεδαπό να προσεγγίζει υπερήλικη γυναίκα και με αιφνίδια κίνηση, να της αφαιρεί από 
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το λαιμό χρυσή αλυσίδα με κόσμημα και αφού τον καταδίωξε κατάφερε να τον ακινητοποιήσει και να 

τον παραδώσει σε προστρέξαντες αστυνομικούς της Υ. Α Βόλου 

Επίδοση τιμητικής πλακέτας, ως ελάχιστο φόρο τιμής σε συγγενικά πρόσωπα συναδέλφων που 

γρήγορα έφυγαν από κοντά μας, τιμώντας την μνήμη και τη προσφορά τους, ήτοι οι: 

                     Του ΣΠΑΘΟΥΛΑ Κωνσταντίνου 

                     Του ΓΚΟΛΙΑ Χρήστου 

                     Του ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ Νικολάου  και  

                     Της ΜΑΝΤΟΥΔΗ Ευαγγελίας 

Συμμετείχαμε σε συνεργασία με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Μαγνησίας και την 

αρωγή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας  στη συλλογή τροφίμων, τα οποία παραδόθηκαν  

στο ίδρυμα της περιοχής μας «Άσπρες Πεταλούδες», παρουσία του Αστυνομικού Δ/ντη  Μαγνησίας, 

Ταξιάρχου κ. ΤΟΛΙΑ Ιωάννη. 

Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν τριάντα μία (31) νέες εγγραφές μελών, καμία (0) διαγραφή 

μελών,, επτά (7) εκδόσεις νέων ταυτοτήτων, τέσσερις (4) διορθώσεις ταυτοτήτων, 

δεκαπέντε (15) εγγραφές νέων μελών στο Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.Π.Λ., μηδέν(0) διαγραφές, τέσσερις 

(4) αιτήσεις μεταβολής ποσού και μία (1) αίτηση αλλαγής δικαιούχων.. 

Επιπρόσθετα, με πρωτοβουλία του γραμματέα της Τοπικής κ. ΠΑΓΩΝΗ Κωνσταντίνου, ανανεώθηκε η 

ηλεκτρονική διεύθυνση, σελίδα στο facebook και η ιστοσελίδα, τις οποίες διαχειρίζεται άριστα και 

προβάλει το έργο μας χωρίς κανένα απολύτως κόστος.  

Παράλληλα δημιούργησε και ιστοσελίδα και blog για την Ένωση Αποστράτων Ελληνικής Αστυνομίας 

του Ν. Μαγνησίας 

 e-mail: ipavolos@yahoo.gr,  

 σελίδα στο facebook: ipavolos@yahoo.gr και  

 ιστοσελίδα  https://sites.google.com/site/ipavolos/home 

Ακόμη, προσπαθώντας να συμβάλλουμε στην ελάφρυνση εξόδων των μελών μας, συνεχίζονται οι 

εκπτώσεις –προσφορές στα καταστήματα, με εμπλουτισμό και νέων καταστημάτων: 

 Κρεοπωλείο «ΜΥΛΩΝΑΣ Κων.» 15%, 

 Βιομηχανία τζακιών «ΚΟΥΣΙΑΡΗΣ Γεώργιος» 20% 

        (Προσφορά συζύγου μέλους μας), 
   

 Ασφάλειες οχημάτων ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Χριστίνας (με νέες μειωμένες τιμές), 

 Καταστήματα Οπτικών  ΜΗΤΡΟΜΑΡΑ Φιλίππου 20%-50%, 

 Καταστήματα στεγνοκαθαριστήρια 5aSec  15%-25%  

mailto:ipavolos@yahoo.gr
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    (Πρωτοβουλία της Α.Δ. Μαγνησίας), 

 Κολυμβητήριο Νέας Ιωνίας, 10 ευρώ/μήνα 

(Πρόταση μέλους μας- ανανεώθηκε για 2ο έτος), 

 Παραδοσιακός Ξενώνας «ΑΤΡΑΠΟΣ» κ. ΑΛΤΙΝΗ Αντωνίου, 

 Ξενοδοχείο «Kritsa» στην Πορταριά Πηλίου, 

 Καθαριστήρια LE SAVON – SYEGNO PLUS, 

 Ξενοδοχείο «Manthos Hotel Resort & Spa» στα Χάνια Πηλίου, 

  Ξενοδοχείο «Manthos Blue Hotel» στον Άγιο Ιωάννη Πηλίου και 

 Ξενοδοχειακό συγκρότημα «ΤΣΑΜΑΝΤΑΝΗΣ» στο Καραβόμυλο Φθιώτιδας (Προσφορά 

από συνάδελφο). 

 Πρατήριο υγρών καυσίμων, ιδιοκτησίας ΚΑΜΠΑΡΗ Θεοδώρας, που βρίσκεται στον 

Αλμυρό Μαγνησίας 

 Καφέ «MIRROR», ιδιοκτησίας της συζύγου πολιτικού υπαλλήλου ΚΑΡΥΟΥΔΗ Γεωργίου, 

Ερμού 221-223 

Τέλος, ευχαριστώντας σας για την μέχρι σήμερα συμπαράστασή σας, ευελπιστούμε στη συμμετοχή 

όλων σας για να μπορέσουμε να προσφέρουμε περισσότερα σε όλους εμάς και στις οικογένειες μας, 

προβάλλοντας παράλληλα στην κοινωνία, τη σημασία του έργου μας και της αποστολή μας. 

 

SERVO PER AMIKECO 

(Υπηρετώ διά της Φιλίας) 

              Ο  Πρόεδρος                                         Ο Γραμματέας 

 

              ΚΑΡΚΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ                                               ΠΑΓΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

 


