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Δελτίο Τύπου 
 
 

Χρυσούπολη, 14 Απριλίου 2011 
 
 
 

Συμμετοχή της επιχείρησης Σιδέρης Παράσχος  
στην 2η Έκθεση Νήσου Θάσου  

«Εμπορίου – Παραγωγής – Υπηρεσιών»  
 
 
Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της επιχείρησης Σιδέρης 
Παράσχος στην 2η έκθεση Νήσου Θάσου «Εμπορίου – Παραγωγής – 

Υπηρεσιών». Η έκθεση λειτούργησε από 8 έως 11 Απριλίου 2011, στο 

Γήπεδο Θεαγένους, στον Λιμένα, παρουσιάζοντας μια πληθώρα 

εμπορευμάτων και υπηρεσιών.  

Στο πλαίσιο της έκθεσης οι επισκέπτες του περιπτέρου της επιχείρησης 

Σιδέρης Παράσχος είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά και να 

ενημερωθούν για προϊόντα εξειδικευμένα υψηλής τεχνολογίας, όπως λέβητες 

ξύλου και pellet ιταλικής προέλευσης SIME και EDILKAMIN, λέβητες αερίου, 

πετρελαίου και ξύλου BUDERUS τελευταίας τεχνολογίας, λέβητες ηλεκτρικούς 

DOMUSA, ηλιακά συστήματα HELIOAKMI και συστήματα βεβιασμένης 

κυκλοφορίας για την υποστήριξη της ενδοδαπέδιας θέρμανσης από ηλιακή 

ενέργεια με προϊόντα REHAU, δίδυμα πιεστικά συγκροτήματα της κορυφαίας 

εταιρείας GRUNDFOS, κλιματιστικά PANASONIC και FUJITSU, 

Φωτοβολταϊκά Συστήματα SCHUCO και Inverters SMA, καθώς και δεξαμενές 

υγραερίου ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ για την υποστήριξη τέτοιου είδους εγκαταστάσεων. 

 

Επίσης, το κοινό της Θάσου είχε τη δυνατότητα να ενημερωθεί για το Φύλλο 
Ελέγχου που πιστοποιεί την καλή λειτουργία της καύσης στερεών, υγρών και 

αερίων καυσίμων σύμφωνα με τα πρότυπα του ΠΕΡΠΑ.  
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Ο επιχειρηματίας Σιδέρης Παράσχος εμφανώς ικανοποιημένος από τη 

συμμετοχή του κόσμου στην έκθεση, αλλά και το έντονο ενδιαφέρον του 

κοινού για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, όπως τα Φωτοβολταϊκά και τα 

Ηλιακά Συστήματα, καθώς και για λέβητες που λειτουργούν με στερεά 

βιοκαύσιμα, όπως ξύλα και pellet, τόνισε το γεγονός ότι ο κόσμος πλέον 

αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα να στραφεί στις νέες μορφές ενέργειας. Με 

αυτόν τον τρόπο, βοηθάει το περιβάλλον, αλλά και ξοδεύει λιγότερα χρήματα. 

Ακόμη, ο κύριος Σιδέρης ανέφερε ότι στα 27 χρόνια λειτουργίας της 

επιχείρησης μπόρεσε να διατηρήσει τον αρχικό του στόχο ανέπαφο, δηλαδή 

να παρέχει άριστες υπηρεσίες σε όσο το δυνατόν ταχύτατους ρυθμούς. «Για 

μένα» είπε «ζήτημα πρώτης προτεραιότητας είναι η ορθή ενημέρωση του 

καταναλωτή για τα προϊόντα της επιχείρησης, καθώς και η άμεση 

εξυπηρέτηση του». 
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