
Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η πρώτη επίσημη παρουσίαση του 

(Σύνδεσμος Ελλήνων Παραγωγών Ηλεκτρολογικού Υλικού)

Αλιμπέρτης τόνισε πως το Ελληνικό Σήμα είναι αποτέλεσμα της ομαδικής 
προσπάθειας όλου του Διοικητικού Συμβουλίου και της ομάδας εργασίας, που 
λειτούργησε άρρηκτα. Ξεκίνησε την ομιλία του με μία ιστορική αναδρομή του 
Σ.Ε.Π.Η.Υ. και κατόπιν εκθέτοντας τα ζητήματα που απασχολούν την ελληνική αλλά 
και παγκόσμια αγορά, εξήγησε τους λόγους που οδήγησαν τον Σ.Ε.Π.Η.Υ. στη 
δημιουργία του Ελληνικού Σήματος. Διεξοδικά ανέλυσε τόσο τους πυλώνες στους 
οποίους στηρίζεται το Ελληνικό Σήμα, όσο 
το πρώτο έως το τελευταίο στάδιο
Ποιοτικό, λόγω της εμπειρίας και της τεχν
Ασφαλές, καθώς είναι εναρμονισμένο με τις ευρωπαϊκές τεχνικές προ
Ανταγωνιστικό, λόγω της άριστης αναλογίας ποιότητας
ξεκάθαρα θα είναι η διασφάλιση των προϊόντων που βήμα
Έλληνας παραγωγός. 

Στη συνέχεια της ομιλίας του, ο κύριος Αλιμπέρτης και αφού ανέλυσε τις 
παραμέτρους με τις οποίες το Ελληνικό Σήμα θα τονώσει τόσο τις ελληνικές 
επιχειρήσεις όσο και την ευρύτερη αγορά, κατέληξε στην παρουσίαση, ενώ σε κλίμα 
συγκινησιακής φόρτισης παρουσίασε παραγωγούς δεύτερης και τρίτης γενιάς.

Η εκδήλωση τελείωσε με τους χαιρετι
Γενικού Διευθυντή Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και Περιβάλλοντος του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Δαμίγου Κώστα Αντιπροέδρου ΒΕΑ, Αγγ
Προέδρου ΠΟΣΕΗ, Λακασά Δημητρίου πρώην Προέδρου του ΣΕΒΕ και 
Κισσανδράκη Γεωργίου Προέδρου συνταξιούχων ηλεκτρολόγων.
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η πρώτη επίσημη παρουσίαση του 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ 

Από τον Σ.Ε.Π.Η.Υ. 
Ελλήνων Παραγωγών Ηλεκτρολογικού Υλικού)

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε από 
τον Σ.Ε.Π.Η.Υ., στο πλαίσιο της 3
Έκθεσης Elec.Tec, το Σάββατο 22 
Φεβρουαρίου η εκδήλωση για την παρουσίαση 
του πρωτοπόρου Ελληνικού Σήματος. Η 
παρουσίαση απευθυνόταν στους επαγγελματίες 
του κλάδου, ηλεκτρολόγους καθώς και σε 
Έλληνες παραγωγούς ηλεκτρολογικού υλικού.

Ο Πρόεδρος του Σ.Ε.Π.Η.Υ., κος Αντώνης 
Αλιμπέρτης τόνισε πως το Ελληνικό Σήμα είναι αποτέλεσμα της ομαδικής 
προσπάθειας όλου του Διοικητικού Συμβουλίου και της ομάδας εργασίας, που 
λειτούργησε άρρηκτα. Ξεκίνησε την ομιλία του με μία ιστορική αναδρομή του 

ι κατόπιν εκθέτοντας τα ζητήματα που απασχολούν την ελληνική αλλά 
και παγκόσμια αγορά, εξήγησε τους λόγους που οδήγησαν τον Σ.Ε.Π.Η.Υ. στη 
δημιουργία του Ελληνικού Σήματος. Διεξοδικά ανέλυσε τόσο τους πυλώνες στους 
οποίους στηρίζεται το Ελληνικό Σήμα, όσο και τον σκοπό του. Ελληνικό, αφού από 
το πρώτο έως το τελευταίο στάδιο, το προϊόν που το φέρει παράγεται στην Ελλάδα. 
Ποιοτικό, λόγω της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας των Ελλήνων παραγωγών.
Ασφαλές, καθώς είναι εναρμονισμένο με τις ευρωπαϊκές τεχνικές προ
Ανταγωνιστικό, λόγω της άριστης αναλογίας ποιότητας-τιμής. Το Ελληνικό Σήμα 
ξεκάθαρα θα είναι η διασφάλιση των προϊόντων που βήμα-βήμα κατασκευάζει ο 

Στη συνέχεια της ομιλίας του, ο κύριος Αλιμπέρτης και αφού ανέλυσε τις 
έτρους με τις οποίες το Ελληνικό Σήμα θα τονώσει τόσο τις ελληνικές 

επιχειρήσεις όσο και την ευρύτερη αγορά, κατέληξε στην παρουσίαση, ενώ σε κλίμα 
συγκινησιακής φόρτισης παρουσίασε παραγωγούς δεύτερης και τρίτης γενιάς.

Η εκδήλωση τελείωσε με τους χαιρετισμούς των κυρίων Μητιακούδη Αναστάσιου 
Γενικού Διευθυντή Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και Περιβάλλοντος του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Δαμίγου Κώστα Αντιπροέδρου ΒΕΑ, Αγγουράκη Θεόδωρου 

Λακασά Δημητρίου πρώην Προέδρου του ΣΕΒΕ και 
η Γεωργίου Προέδρου συνταξιούχων ηλεκτρολόγων. 
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Ελλήνων Παραγωγών Ηλεκτρολογικού Υλικού) 

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε από 
τον Σ.Ε.Π.Η.Υ., στο πλαίσιο της 3ης Διεθνούς 

, το Σάββατο 22 
Φεβρουαρίου η εκδήλωση για την παρουσίαση 
του πρωτοπόρου Ελληνικού Σήματος. Η 
παρουσίαση απευθυνόταν στους επαγγελματίες 
του κλάδου, ηλεκτρολόγους καθώς και σε 
Έλληνες παραγωγούς ηλεκτρολογικού υλικού. 

ου Σ.Ε.Π.Η.Υ., κος Αντώνης 
Αλιμπέρτης τόνισε πως το Ελληνικό Σήμα είναι αποτέλεσμα της ομαδικής 
προσπάθειας όλου του Διοικητικού Συμβουλίου και της ομάδας εργασίας, που 
λειτούργησε άρρηκτα. Ξεκίνησε την ομιλία του με μία ιστορική αναδρομή του 

ι κατόπιν εκθέτοντας τα ζητήματα που απασχολούν την ελληνική αλλά 
και παγκόσμια αγορά, εξήγησε τους λόγους που οδήγησαν τον Σ.Ε.Π.Η.Υ. στη 
δημιουργία του Ελληνικού Σήματος. Διεξοδικά ανέλυσε τόσο τους πυλώνες στους 

σκοπό του. Ελληνικό, αφού από 
το προϊόν που το φέρει παράγεται στην Ελλάδα. 

ογνωσίας των Ελλήνων παραγωγών. 
Ασφαλές, καθώς είναι εναρμονισμένο με τις ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές. 

τιμής. Το Ελληνικό Σήμα 
βήμα κατασκευάζει ο 

Στη συνέχεια της ομιλίας του, ο κύριος Αλιμπέρτης και αφού ανέλυσε τις 
έτρους με τις οποίες το Ελληνικό Σήμα θα τονώσει τόσο τις ελληνικές 

επιχειρήσεις όσο και την ευρύτερη αγορά, κατέληξε στην παρουσίαση, ενώ σε κλίμα 
συγκινησιακής φόρτισης παρουσίασε παραγωγούς δεύτερης και τρίτης γενιάς. 

σμούς των κυρίων Μητιακούδη Αναστάσιου 
Γενικού Διευθυντή Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και Περιβάλλοντος του 

ουράκη Θεόδωρου 
Λακασά Δημητρίου πρώην Προέδρου του ΣΕΒΕ και 
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