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Σελίδα 1 από 13 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
ITrackPro Economy 
 
 
Το πακέτο της συνδρομητικής υπηρεσίας iTrackPro Economy περιλαμβάνει: 
 

1. ΕΦΑΠΑΞ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΥΠΟΥ VT-310Β ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
                                            
Συμβατότητα: Οι συσκευές είναι ιδανικές για 
όλων των ειδών τα οχήματα 12-24Volt). 
 
Χρόνος Παράδοσης: Ετοιμοπαράδοτα. 
 
Εγκατάσταση: από τεχνικό της iTrack ή από δικό 
σας ηλεκτρολόγο με την πλήρη και δωρεάν 
τηλεφωνική υποστήριξη των τεχνικών της 
εταιρείας μας. 
 
Εγγύηση Συσκευών: Από 2 έτη έως και 
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ, για όσο διάστημα η εταιρεία σας 
είναι συνδρομητής της υπηρεσίας iTrackPro. 
 
Υλοποίηση Εγγύησης Συσκευών: Σε περίπτωση πιστοποιημένης από την εταιρεία μας 
δυσλειτουργίας μιας συσκευής, θα γίνεται άμεση αντικατάσταση της συσκευής εντός 48 
ωρών από την πιστοποίηση. 
 
Προσοχή: Η παραπάνω εγγύηση ισχύει για τυχόν δυσλειτουργίες, που προέρχονται από την 
ελαττωματική φύση μιας συσκευής και όχι από ενδεχόμενες κακόβουλες ενέργειες ή  
λανθασμένους χειρισμούς κατά την λειτουργία της συσκευής. 

 
 

2. ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ FLEET MANAGEMENT ΜΕ GOOGLE MAPS (ΥΠΗΡΕΣΙΑ iTrackPro) 
 

Περιλαμβάνει: 
• 24ωρη πρόσβαση στην εφαρμογή iTrackPro 
• Απεριόριστη χρήση της εφαρμογής iTrackPro 
• Απεριόριστους χρήστες (ταυτόχρονους και μη) 
• Τεχνική υποστήριξη 
• Εκπαίδευση στην χρήση της εφαρμογής iTrackPro 
• Τηλεπικοινωνιακά κόστη για κίνηση εντός Ελλάδας: 

o απεριόριστη κίνηση οχήματος εντός Ελλάδας 
o τέλος ενεργοποίησης ανά όχημα: ΔΩΡΕΑΝ 
o τηλεπικοινωνιακός Πάροχος: Cosmote 
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Σελίδα 2 από 13 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ iTrackPro 
 
Α. Βασικές λειτουργίες υπηρεσίας iTrackPro (παρουσιάζονται ενδεικτικά στις παρακάτω σελίδες): 

i. Απεικόνιση της τρέχουσας θέσης και κατάστασης (ανοιχτή-κλειστή μηχανή, ταχύτητα, 
ποσότητα καυσίμου) όλων των οχημάτων στο χάρτη Google Maps (ανανέωση πληροφοριών 
κάθε 30 δευτερόλεπτα). 

ii. Δρομολόγια Ανά Όχημα με Ιστορικότητα 5 Eτών. Μπορείτε να επιλέξετε μέχρι και 5 έτη 
πίσω στο παρελθόν για να δείτε το δρομολόγιο του κάθε οχήματος και το καύσιμο στο 
ντεπόζιτο. 

iii. Στάσεις Οχημάτων. Κάθε φορά που ο οδηγός ανοίγει ή κλείνει τη μηχανή του οχήματος 
αυτό απεικονίζεται με σχετική ένδειξη πάνω στο χάρτη. 

iv. Εκτύπωση Αναφορών Θέσης-Κατάστασης οχημάτων (Ημ/νία Ώρα – Θέση Οχήματος –  
Καύσιμα) 

v. Εκτύπωση Συγκεντρωτικής Αναφοράς με τα συνολικά χιλιόμετρα και την κατανάλωση 
καυσίμου ανά όχημα, τους ανεφοδιασμούς καθώς και τα απότομα αδειάσματα ντεπόζιτου 
για κάθε όχημα. 

 
Β. Πρόσθετες λειτουργίες υπηρεσίας iTrackPro: 

i. Διαχείριση Επισκεπτόμενων Σημείων. Μπορείτε να εισαγάγετε στο σύστημα όλα τα σημεία 
από τα οποία προβλέπεται να περνούν τα οχήματά σας, προκειμένου το σύστημα να σας 
ενημερώνει καθημερινά με συγκεντρωτική αναφορά (excel) για τα σημεία από τα οποία 
πέρασε το κάθε όχημα καθώς και για τους αντίστοιχους χρόνους αναμονής σε κάθε σημείο. 

ii. Επιτρεπτές Περιοχές. Άμεση ενημέρωση (μέσω e-mail και SMS) σε περίπτωση που κάποιο 
όχημά σας εξέλθει από μια περιοχή την οποία εσείς προηγουμένως έχετε οριοθετήσει. 

iii. Αντικλεπτική Προστασία. Μπορείτε να ασφαλίζετε τα οχήματά σας. Σε περίπτωση που 
κλειδώσετε ένα όχημα και αυτό μετακινηθεί, το σύστημα θα σας ενημερώσει αμέσως με e-
mail ή SMS για την παραβίαση. 

iv. Ασφαλής Οδήγηση. Άμεση ενημέρωση (μέσω e-mail και SMS) σε περίπτωση που κάποιο 
όχημά σας ξεπεράσει ένα όριο ταχύτητας (π.χ. 80km/h) που εσείς προηγουμένως έχετε 
ορίσει.  

v. Δυνατότητα λήψης άμεσης ενημέρωσης, με e-mail και SMS στην περίπτωση που 
παρατηρηθεί από το σύστημα αφαίρεση καυσίμου από το ντεπόζιτο κάποιου οχήματος. 

 
 
Μαξιμιλιανός Πλότσκυ       
Σύμβουλος Αγορών Συστημάτων Πληροφορικής    
Ειδικός Συστημάτων Διαχείρισης Στόλου    
max@itrack.gr        
211.715.8690       
694.821.4985       
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Σελίδα 3 από 13 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ 

 

ΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 24ΩΡΕΣ ΤΟ 24ΩΡΟ 

Μπες στο site του iTrack.gr με τον κωδικό σου και δες πάνω στο χάρτη τη θέση και την ταχύτητα όλων των 

οχημάτων σου για όποια στιγμή επιθυμείς. Μέσω της υπηρεσίας iTrack Pro είσαι ενήμερος σε πραγματικό 

χρόνο για την θέση όλων των οχημάτων σου, έτσι ώστε να μπορείς να διευθύνεις το προσωπικό σου με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο. 

 

 
 

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ  

Παρακολούθησε πάνω στο χάρτη το πλήρες δρομολόγιο για κάθε ένα από τα οχήματά σου και για όποια 

ημερομηνία επιθυμείς, χωρίς κανέναν χρονικό περιορισμό. Δεν χρειάζεται να βρίσκεσαι συνεχώς μπροστά 

στον υπολογιστή σου για να παρακολουθείς οχήματα και προσωπικό. Το iTrack αποθηκεύει μέχρι και για 5 

χρόνια όλα τα δρομολόγια και τις στάσεις των οχημάτων σου. 

Τώρα κανείς από τους οδηγούς σου δεν θα μπορεί να ισχυριστεί ψεύτικα δρομολόγια. Παράλληλα, 

παρατηρώντας τα δρομολόγια πάνω στο χάρτη, θα μπορέσεις πολύ εύκολα να βρεις εναλλακτικές, πιο 

σύντομες διαδρομές για τα οχήματά σου, εξοικονομώντας έτσι χρόνο και καύσιμα. 
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Σελίδα 4 από 13 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ 

 

 

 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

Εκτύπωσε στο χαρτί ή αρχειοθέτησε στο πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας σου τα ημερήσια 

δρομολόγια και τις στάσεις των οχημάτων. Οι αναφορές που παράγονται είναι σε μορφή Microsoft Excel 

(.xls), προκειμένου να επεξεργάζονται εύκολα, να εκτελούνται αναλύσεις, να τυπώνονται και να 

ενσωματώνονται σε οποιοδήποτε πληροφοριακό σύστημα. Μάλιστα, για ακόμη μεγαλύτερη διευκόλυνση 

κάθε στάση οχήματος συνοδεύεται με την ακριβή διεύθυνση (οδός, αριθμός, περιοχή, Τ.Κ). 
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Σελίδα 5 από 13 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ 

 

 

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΛΟΠΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ 

Η πιο συνήθης και εύκολη κλοπή συμβαίνει κατά τον ανεφοδιασμό του 

οχήματος στο πρατήριο καυσίμων και μάλιστα με δύο τρόπους. Στην 

πρώτη περίπτωση, ο οδηγός λαμβάνει εικονικό τιμολόγιο από τον 

πρατηριούχο (υψηλότερης αξίας/περισσότερων καυσίμων από τα 

πραγματικά) το οποίο στη συνέχεια προσκομίζει στο λογιστήριο και 

εισπράττει  τη διαφορά. Στη δεύτερη περίπτωση, η κλοπή γίνεται από τον 

πρατηριούχο με «πειραγμένες αντλίες», οι οποίες μέσω ενός ειδικού 

ηλεκτρονικού κυκλώματος παρουσιάζουν στον πελάτη μεγαλύτερη ποσότητα καυσίμων από εκείνη που 

έχει εισρεύσει πραγματικά στο όχημα. 

 

Ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η κλοπή, το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο: στο όχημα 

εισρέει σημαντικά μικρότερη ποσότητα καυσίμου από εκείνη την οποία τελικά πληρώνει η εταιρεία σου. 

Εφόσον έχεις εγκαταστήσει το σύστημα iTrackPro στα οχήματά σου δεν έχεις λόγο να ανησυχείς. Ανά πάσα 

στιγμή, μπορείς να γνωρίζεις για κάθε όχημα την πραγματική ποσότητα καυσίμου, που εισρέει στο 

όχημα κατά τον ανεφοδιασμό. Πιο συγκεκριμένα, ειδική αναφορά υπό μορφή Microsoft Excel (.xls) σε 

ενημερώνει αναλυτικά για τον τόπο, το χρόνο και βέβαια για την πραγματική ποσότητα καυσίμου, κατά τον 
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Σελίδα 6 από 13 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ 

 

ανεφοδιασμό, για κάθε ένα από τα οχήματά σου. Μάλιστα, προκειμένου να έχεις ακόμη μεγαλύτερο 

έλεγχο μπορείς να λαμβάνεις ενημερωτικά SMS και e-mail κάθε φορά που ανεφοδιάζεται ένα όχημά σου. 

 

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΛΟΠΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ 

Ακόμη όμως και αν μια εταιρεία προμηθεύεται καύσιμα από συνεργαζόμενα και πλήρως ελεγχόμενα 

πρατήρια, ο κίνδυνος της κλοπής δεν σταματά εδώ.  Δεν είναι λίγοι οι οδηγοί που σταματούν πάνω στο 

δρόμο και με μια ειδική αντλία αναρρόφησης καυσίμου αφαιρούν από το ντεπόζιτο από 5 έως 10% του 

καυσίμου το οποίο και στη συνέχεια είτε μεταπωλούν είτε το προορίζουν για ιδία χρήση. 

 

Tο σύστημα iTrackPro σε ενημερώνει για κάθε 

απότομο άδειασμα του ντεπόζιτου. Πιο 

συγκεκριμένα, ειδική αναφορά υπό μορφή 

Microsoft Excel (.xls) σε ενημερώνει αναλυτικά 

για τον τόπο, το χρόνο και βέβαια για την 

ποσότητα καυσίμου, που αφαιρέθηκε από το 

ντεπόζιτο καθενός από τα οχήματά σου. 
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Σελίδα 7 από 13 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ 

 

Προκειμένου να έχεις τον απόλυτο έλεγχο, το σύστημα σου στέλνει ενημερωτικά SMS και e-mail κάθε φορά 

που συμβαίνει ένα απότομο άδειασμα στο ντεπόζιτο ενός από τα οχήματά σου. 

 
 

Πώς λειτουργεί η παρακολούθηση καυσίμου; 

Σε κάθε όχημα εγκαθίσταται μια iTrack συσκευή τηλεματικής η οποία συνδέεται 

κατευθείαν στον εργοστασιακό αισθητήρα, που βρίσκεται στο ντεπόζιτο του κάθε 

οχήματος. Με αυτόν τον τρόπο, η iTrack συσκευή παρακολουθεί ανά πάσα στιγμή την 

ποσότητα καυσίμου στο ντεπόζιτο του οχήματος. 

 

Η πληροφορία του καυσίμου μαζί με άλλες, όπως η GPS θέση του οχήματος, συλλέγονται και 

επεξεργάζονται με ειδικές μεθόδους από τους iTrack Servers προκειμένου να παραχθούν οι «έξυπνες» 

αναφορές καυσίμου. Η παρακολούθηση καυσίμου μέσω του εργοστασιακού αισθητήρα, απλουστεύει 

εξαιρετικά και επιταχύνει την εγκατάσταση του συστήματος  τηλεματικής στο όχημα. Παράλληλα 

αποφεύγονται οι πολύπλοκες τροποποιήσεις, όπως το τρύπημα του ντεπόζιτου και η 

εγκατάσταση  δεύτερου φλοτέρ. 
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Σελίδα 8 από 13 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ 

 

Η παρακολούθηση καυσίμου με το σύστημα iTrackPro λειτουργεί παντού, σε όλα τα πρατήρια καυσίμων 

και μάλιστα για όλους τους τύπους φορτηγών και ΙΧ οχημάτων. 

 

ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Ασφάλισε με ένα απλό κλίκ όλα ή ένα μέρος των οχημάτων σου. Σε περίπτωση κλοπής του οχήματος θα 

λάβεις άμεση ενημέρωση για το συμβάν με SMS και e-mail σε όσα κινητά αλλά και e-mail διευθύνσεις 

επιθυμείς. 

 

 
 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ 

Μπορείς πολύ εύκολα να εισαγάγεις στο σύστημα όλους του πελάτες από τους οποίους προβλέπεται να 

διέρχονται τα οχήματά σου. Αυτόματα οι ημερήσιες αναφορές θα σε ενημερώνουν για τους πελάτες από 

τους οποίους πέρασε κάθε όχημα αλλά και για τον χρόνο αναμονής σε κάθε πελάτη. 
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Σελίδα 9 από 13 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ 

 

 
 

 
 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Με μια απλή κίνηση μπορείς να περιορίσεις τα οχήματά σου, ώστε να κινούνται μόνο εντός μιας 

προκαθορισμένης γεωγραφικής ζώνης την οποία εσύ ορίζεις κάθε φορά (π.χ. κίνηση μέσα στην Αττική). Σε 

περίπτωση που κάποιο όχημα εξέλθει από την καθορισμένη περιοχή, θα λάβεις άμεσα ενημερωτικό SMS 

και e-mail.  
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Σελίδα 10 από 13 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ 

 

 
 

ΑΣΦΑΛΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗ 

Αρκεί μόνο ένα κλίκ, για να περιορίσεις την ταχύτητα με την οποία θα κινούνται τα οχήματά σου. Σε 

περίπτωση που κάποιο όχημα παραβιάσει το μέγιστο επιτρεπτό όριο ταχύτητας, θα λάβεις άμεσα 

ενημερωτικό SMS και e-mail.  

 

 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 

Με την σύνδεση ενός κατάλληλου μετρητή-αισθητηρίου θερμοκρασίας μπορείς καθημερινά να λαμβάνεις 

τη διακύμανση της θερμοκρασίας στο ψυγείο του κάθε οχήματος τόσο με τη μορφή  Microsoft Excel (.xls) 
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αναφορών όσο και με τη μορφή διαγραμμάτων. Προκειμένου να έχεις τον πλήρη έλεγχο, το σύστημα σου 

στέλνει ενημερωτικά SMS και e-mail, κάθε φορά που η θερμοκρασία υπερβαίνει ένα όριο το οποίο εσύ 

προηγουμένως έχεις ορίσει. Μάλιστα, για την αποφυγή λανθασμένων ενημερώσεων, μπορείς να ορίσεις 

ακόμη και το μέγιστο χρονικό διάστημα, κατά το οποίο η θερμοκρασία δύναται να είναι εκτός ορίων και 

εσύ να μην λαμβάνεις ενημερώσεις (π.χ. κατά το φόρτωμα-ξεφόρτωμα ενός ψυγείου). 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Περισσότερες από 500 εταιρείες και 2000 ιδιώτες έχουν ήδη εμπιστευτεί τον έλεγχο, την ασφάλεια και την 
προστασία τους στο iTrack.gr.  Σας παρουσιάζουμε ορισμένους πιο γνωστούς πελάτες και συνεργάτες μας. 

 

 
 

MICROSOFT HELLAS  LION HELLAS CITY PROMOTIONS ΕΠΕ 

 
  

HELLAS ON LINE  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ AUDI-MERCEDES ALZHEIMERS ATHENS 



 

 
Κηφισού 59 - Αγ. Ι. Ρέντης, Τ.Κ. 18233, Τηλ: 211 –715-8305, Fax: 211-740-8179, web: www.itrack.gr, e-mail: info@itrack.gr 

Σελίδα 12 από 13 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ 

 

  
 

COSMOTE ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΕΠΕ  ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  

 

 

 

PILOT BEACH RESORT  NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. SOULIS FURS  

 
 

 

ΑΝΤ. ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ MENARINI  Β. ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΒΕΕ 

  
 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΣΗ ΑΓΡΟΔΥΝΑΜΙΚΉ Θ.Δ. ΜΙΧΟΝΙΔΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

  
 

NGI GEOINTELLIGENCE EUROFARMA-ΟΡΝΙΣ  ISUZU HELLAS  

 

 

 
ΑΡΓΩ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ HOMESTORES MOTHER BABY ΒΡΕΦΙΚΑ 

Π.Τ. ΤΕΧΝΟΝΕΤ Α.Ε. 
 

ERGHANI S.A. 

TECHNONET ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ EUNICE LABORATORIES  ΕΡΓΑΝΗ Α.Ε. 

 
 

 
FALCON SECURITY ΤΕΧΝΟΜΕΤΑΛ ΧΑΛΥΒΕΣ SILVER ALERT 
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ANGELINA ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ MOBIAK A.E. NEWPHARM A.E. 

  
 

EUROSECURITY ΕΛΕΠΑΠ ASSO DIVERS ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 
  

ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ NIKOLIS GROUP MEDISANA 

 
  

ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ ΕΙΔΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΕΣΤΙΑΣΗΣ GAZ PRO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ORTHOSTATICAL ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ 

  
 

ΣΑΚΑΜΠΕΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ SIKA ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕΛΕΚΟΣ ΧΑΡΤΙΚΑ 

 

  

CENTRAL VIP SERVICES ALMAN HELLAS CARGATE 

   

MORTEK ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ HELLAS MARINE ONLINE DATA 

  
 

ΑΡΙΣΤΟΝ Α.Ε. EMERGY PRODUCTS B&T COMPOSITES - ΤΙΡΙΑΚΙΔΗΣ 

 


