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ΠΡΟΣ
Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Διαβούλευση ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας Αναλωσίμων Εκτυπωτών
Σας γνωρίζουμε ότι στην ιστοσελίδα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, στο πεδίο "Διαβουλεύσεις" αναρτήθηκαν προς διαβούλευση οι
Τεχνικές Προδιαγραφές για Αναλώσιμα Εκτυπωτών (τόνερ και μελάνι).
Οι τεχνικές προδιαγραφές παραμένουν ενεργές για οποιεσδήποτε παρατηρήσεις και προτάσεις για
δεκαπέντε ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, δηλαδή μέχρι τις 18-42017.
Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε ενεργά σε αυτόν τον τεχνικό διάλογο και να υποβάλετε
παρατηρήσεις και προτάσεις. Στόχος μας είναι οι τεχνικές προδιαγραφές να καλύπτουν τις ανάγκες των
Αναθετουσών Αρχών και να εξασφαλίζουν τα απαιτούμενα από τη νομοθεσία σχετικά με την ποιότητα των
προϊόντων. Ταυτόχρονα όμως στόχος μας είναι να εξασφαλίζουν ευρεία συμμετοχή, άρση τυχόν εμποδίων
και ενίσχυση του ανταγωνισμού, με αποτέλεσμα τη διευκόλυνση και συντόμευση των διαγωνιστικών
διαδικασιών.
Παρακαλούμε όπως προωθήσετε την παρούσα πρόσκληση σε τυχόν άλλους συναρμόδιους φορείς.
Επίσης, παρακαλούμε τους Κλαδικούς Φορείς και τα Επιμελητήρια να προωθήσουν την παρούσα
πρόσκληση στα μέλη τους, προκειμένου να ενημερωθούν όλοι σχετικά.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και τη θετική ανταπόκριση σας στην πρόσκληση
μας.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
Ε-mail: info@sev.org.gr
2. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
E- mail: keeuhcci@uhc.gr

3. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:
info@acci.gr;
info@acsmi.gr;
root@ebeth.gr;
info@veth.gov.gr;
epepthe@otenet.gr;
grammateia@epepthe.gr; evep@pcci.gr; info@bep.gr; eepir@otenet.gr; info@rodopicci.gr;
ccirodop@otenet.gr;
info@everodopi.gr;
contact@epimetol.gr;
ebear@otenet.gr;
info@arcadianet.gr;
epimarta@otenet.gr;
ea@e-a.gr;
epimviot@otenet.gr;
ebegreve@grevenanet.gr;
ccidrama@dramanet.gr;
info@ebed.gr;
ccirho@otenet.gr;
epimevro@otenet.gr; epimevia@hol.gr; epimevri@otenet.gr; info@epimelitirio-evrytania.gr;
zantecci@otenet.gr; ilich-gr@otenet.gr; diaxagel@otenet.gr; chamimat@otenet.gr; info@ebeh.gr;
stefanoudaki@ebeh.gr; cci@e-thesprotias.gr; mitroa@e-thesprotias.gr; info@cci-ioannina.gr;
proedros@cci-ioannina.gr; eic157@otenet.gr; info@chamberofkavala.gr; karditsacci@cld.gr;
info@karditsacci.gr;
kastcham@otenet.gr;
corfucci@otenet.gr;
chamberk@otenet.gr;
ebekilk@otenet.gr;
Chambers@otenet.gr;
info@korinthiacc.gr;
info@cycladescc.gr;
gytheioc@otenet.gr;
info@Larissa-chamber.gr;
info@epimlas.gr;
chamber@les.forthnet.gr;
ebelef@otenet.gr; info@c-magnesia.gr; info@messinianchamber.gr; press@messinianchamber.gr;
ebex@otenet.gr;
champella@pel.forthnet.gr;
etaep@pel.forthnet.gr;
champier@otenet.gr;
info@prevezachamber.gr;
eber@otenet.gr;
samcci@otenet.gr;
eves@otenet.gr;
info@trikala.chambernet.gr;
info@trikala-chamber.gr; info@fthiotidoscc.gr; eveflo@otenet.gr;
epim-fo@hol.gr; info@epichal.gr; epimel@chania-cci.gr; epimelit@otenet.gr;
4.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: nektarios@printerland.net; info@eurosupplies.com.gr; bmic@rethink.gr;
kavakakiss@cbs.gr; datastar@otenet.gr; info@epson.gr; athens.reception@hp.com; info@infolex.gr;
qservices@quest.gr; segr.contactus@partner.samsung.com; info@technofot.gr; agiannopoulos@plaisio.gr;
info@zouboulakis.gr; info@cosmodata.gr; sales-info@quest.gr; info@empties.gr; info@tehnicomer.gr;
info@diagramma.gr; thgkitsis@gmail.com; info@ kalapodis.gr
5. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: d.tsabourakis@mfa.gr; doulias@mfa.gr; c52.hafgs@haf.gr; d64.hafgs@haf.gr;
prom@mil.gr;
gen_e1i@navy.mil.gr;
prom@mil.gr;
npetsis@mod.mil.gr;
dipea@yna.gov.gr;
s.georgiou@firstreception.gov.gr; i.panagiotidis@ypes.gr; ekontogianni@ypes.gr; ethanou@ypes.gr;
k.fountouki@ypes.gr;
n.zarani@ypes.gr;
mzahara@justice.gov.gr;
mtoula@justice.gov.gr;
e.lymperiadou@mnec.gr;
e.tseliou@prv.ypeka.gr;
m.koukouraki@prv.ypeka.gr;
n.leventogianni@ydmed.gov.gr; a.stasis@ydmed.gov.gr; togasi@ggb.gr; gvourvachakis@minedu.gov.gr;
dgeorgopoulos@minedu.gr;
a.stathaki@minedu.gr;
me22u141@minagric.gr;
kissaris@culture.gr;
tpdyy@culture.gr;
gkritikos@culture.gr;
dmpani@culture.gr;
g.zontiros@asylo.gov.gr;
d.alibinisis@ydmed.gov.gr;
pfotiadis@ypakp.gr;
a.stathaki@minedu.gov.gr;
dgeorgopoulos@minedu.gov.gr;
zacharaki@oaed.gr;
vspiropoulos@ypakp.gr;
ziarras.ioannis@apdthest.gov.gr
6. Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: info@eoan.gr; i.gitzeni@eoan.gr
7. ΥΠΕN - Διεύθυνση Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων Τμήμα
Ανακύκλωσης - Εναλλακτικής Διαχείρισης
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: a.karpodini@prv.ypeka.gr; a.psaila@prv.ypeka.gr

