
  
  

   
Η Nexans Ελλάς, διοργάνωσε Ενημερωτικό Σεμινάριο στα μέλη του Συνδέσμου Ηλεκτρολόγων 
Εγκαταστατών Νομού Ηρακλείου  

  
  

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_  
  

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2023  
  

Η NEXANS Ελλάς σε συνεργασία με την εταιρεία ΜΕΙΔΑΝΗΣ διεξήγαγε Ενημερωτικό Σεμινάριο στα 
μέλη του Συνδέσμου Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών Νομού Ηρακλείου (Σ.Η.Ε.Ν.Η.) τη Δευτέρα 
23 Ιανουαρίου 2023. 
 
Περίπου 60 άτομα, μέλη του Συνδέσμου και ηλεκτρολόγοι, συμμετείχαν ενεργά στο σεμινάριο το οποίο 
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Συνδέσμου. Στόχος του σεμιναρίου ήταν η παρουσίαση του νέου 
καινοτόμου καλωδίου, ruNeasy της σειράς καλωδίων Η07VU/R (ΝΥΑ), το οποίο λάνσαρε στην 
αγορά προκειμένου να βοηθήσει τους ηλεκτρολόγους στην εξοικονόμηση του χρόνου και του κόστους 
κατά την διάρκεια της εγκατάστασης των οικιακών καλωδίων. Επίσης, παρουσιάστηκε ο Κανονισμός 
Προϊόντων Δοκίμων Κατασκευών (Construction Products Regulation ή αλλιώς CPR) o οποίος 
αφορά τις απαιτήσεις απόδοσης αντίδρασης στη φωτιά που πρέπει να τηρούν όλα τα καλώδια εντός 
ΕΕ, αναλύθηκαν οι μέθοδοι αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται ενώ έγινε αναφορά στην έκδοση των 
DoP (Declaration of Performance/ Δήλωση Απόδοσης) που διαθέτει η ΝΕΧΑΝS για τα καλώδιά 
της που εμπίπτουν στον κανονισμό. Η συγκεκριμένη παρουσίαση προσέλκυσε αρκετά το ενδιαφέρον 
του ακροατηρίου το οποίο συμμετείχε ενεργά με ερωτήσεις. Το κλείσιμο του σεμιναρίου έγινε από την 
εταιρεία ΜΕΙΔΑΝΗΣ, η οποία υποστήριξε τη δυναμική των προϊόντων της ΝΕΧΑΝS στην αγορά.  
 
 
O κ. Αθανάσιος Γαβριήλ,  Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής της Nexans Ελλάς, σχετικά 
με την ανωτέρω εκδήλωση δήλωσε: «Πρωταρχικό μέλημα της NEXANS Ελλάς είναι η πληροφόρηση 
των πελατών μας αλλά και των ηλεκτρολόγων για καίρια ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητά 
τους. Στόχος μας είναι η παροχή αποδοτικότερων λύσεων με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες στην 
αγορά, ικανοποιώντας τις ανάγκες των ηλεκτρολόγων προσφέροντάς τους παράλληλα διευκόλυνση 
στις καθημερινές τους εργασίες.» 

  
  

Σχετικά με τη Nexans Ελλάς 
  

Η Nexans Ελλάς μέλος του πολυεθνικού Ομίλου Nexans, με εξειδίκευση στον τομέα της 
ηλεκτροδότησης, κατασκευάζει καλώδια ενέργειας μέσης και χαμηλής τάσης στην Ελλάδα, στην 
ευρύτερη περιοχή της Φθιώτιδας για σχεδόν 50 χρόνια. Αποτελεί κινητήρια δύναμη ανάπτυξης της 
ελληνικής βιομηχανίας και των εξαγωγών υποστηρίζοντας έμπρακτα την τοπική κοινωνία. 
Εφαρμόζουμε τη στρατηγική του Ομίλου μας "Electrify the Future", καθώς στόχος της παραγωγικής 
μας διαδικασίας είναι μέσω των προϊόντων μας να ηλεκτροδοτούμε το μέλλον.  
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.nexans.gr   

  

  Ακολουθήστε μας στα social media   

  Στοιχεία Επικοινωνίας/Γραφείο Τύπου:  
  Κωνσταντίνα Τζουάνα, T: +30 211 120 7746 | M: +30 6932 747957 

email: konstantina.tzouana@nexans.com  

 
 

http://www.nexans.gr/
mailto:konstantina.tzouana@nexans.com
https://www.linkedin.com/company/7543/admin/
https://www.youtube.com/user/NexansCable

