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Ιδρυτής και υπεύθυνος ηλεκτρονικής 
ανάπτυξης και παραγωγής της ΣΙΜΑΚΟΜ 

Συνέντευξη στη Νίκη Καραθάνου

Σίμος 
Γεωργιάδης 

O
κ. Σίμος Γεωργιάδης, ιδρυτής και υπεύ-
θυνος ηλεκτρονικής ανάπτυξης και πα-
ραγωγής της ΣΙΜΑΚΟΜ, μιλά στο περι-

οδικό Ηλεκτρολόγος και αναφέρεται, μεταξύ 
άλλων, στην πορεία και στα επόμενα σχέδια 
της εταιρείας, αλλά και στις τάσεις που ανα-
μένει να επικρατήσουν το επόμενο διάστημα 
στον κλάδο ελέγχου και ασφάλειας κτιρίων 
και κατοικιών στην Ελλάδα.

Πώς ξεκίνησε η ΣΙΜΑΚΟΜ και ποιοι είναι 
οι σημαντικότεροι σταθμοί της εταιρείας;
Σίμος Γεωργιάδης: H ΣΙΜΑΚΟΜ ΕΠΕ ξεκίνη-
σε σε έναν μικρό χώρο στη Δάφνη το 1990, ως 
αντιπρόσωπος γερμανικής εταιρείας με εισα-
γωγές θυροτηλεφώνων και θυροτηλεοράσεων. 
Μετά από δύο χρόνια προχώρησε στην ανά-
πτυξη και παραγωγή νέων αξιόπιστων τεχνο-
λογικών προϊόντων με το brand name CTC.
Από το 2003 η εταιρεία βρίσκεται στις ιδιόκτη-
τες εγκαταστάσεις της στον Κολωνό Αττικής, 
με αποθήκες, γραφεία και χώρους παραγω-
γής. Στη συνέχεια προχώρησε σε επένδυση 
στο Βιοτεχνικό Πάρκο Θεσπρωτίας, με πλή-
ρη σύγχρονο εξοπλισμό όπως CNC, LASER, 
PANGINK κ.ά. για την πλήρη παραγωγή και ε-
πεξεργασία μετάλλων και ειδικών κατασκευών. 
Σήμερα η ΣΙΜΑΚΟΜ κατασκευάζει και προ-
ωθεί νέα, τεχνολογικά αξιόπιστα και ποιοτικά 
προϊόντα, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις 

στον τομέα του ελέγχου και της ασφάλειας 
κτιρίων και κατοικιών.

Πώς θα περιγράφατε την εταιρεία σήμε-
ρα; Τι προσφέρει και ποια θεωρείτε ότι εί-
ναι τα πλεονεκτήματά σας σε σχέση με τον 
ανταγωνισμό;
Σίμος Γεωργιάδης: Η ΣΙΜΑΚΟΜ αποτελεί 
σήμερα έναν από τους κορυφαίους κατα-
σκευαστές συστημάτων ασφάλειας κτιρίων 
στην Ελλάδα, με σημαντική παρουσία και 
στη διεθνή αγορά. Κύριοι παράγοντες που 
συντέλεσαν στην αναπτυξιακή πορεία της ε-
ταιρείας και της έχουν προσδώσει πρωτα-
γωνιστικό ρόλο στην ελληνική και διεθνή 
αγορά είναι η εμπειρία και η εξέλιξη, σε 
συνδυασμό με το εξειδικευμένο και πλού-
σιο σε τεχνογνωσία προσωπικό, καθώς και 
η ποιότητα και η αξιοπιστία των προϊόντων 
της. Ένα σύστημα της ΣΙΜΑΚΟΜ είναι μια 
ασφαλής επένδυση. Αυτό διασφαλίζεται α-
πό την εστίασή μας στη διατήρηση της αξί-
ας και της βιωσιμότητας. Αναπτύσσουμε τα 
συστήματά μας για μεγάλη διάρκεια ζωής. 
Κατά την ανάπτυξη νέων προϊόντων, δίνου-
με μεγάλη σημασία στη συμβατότητα με τα 
παλιότερα, καθώς και στη δυνατότητα ενη-
μέρωσης. Tα πιο βιώσιμα προϊόντα είναι ε-
κείνα που έχουν παραχθεί προσεκτικά, δι-
αρκούν πολύ, μπορούν να τοποθετηθούν εκ 

Με παρουσία 
στην αγορά 
από το 1990, 
η ΣΙΜΑΚΟΜ 
έχει καταφέρει 
να καλύπτει σήμερα 
κάθε ανάγκη 
στον τομέα 
του ελέγχου και 
της ασφάλειας 
κατοικιών και κτιρίων.

«Αναμένουμε 
καλύτερους 

ρυθμούς 
ανάπτυξης 

για το 2022»
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Ειδήσεις

των υστέρων ή μπορούν επίσης να ε-
πισκευαστούν. Τα προϊόντα της ΣΙΜΑ-
ΚΟΜ προσφέρουν λειτουργίες που 
κάνουν ευκολότερη και ασφαλέστερη 
τη ζωή για τους χρήστες, καθώς δη-
μιουργούμε συστήματα κατάλληλα για 
καθημερινή χρήση. Στα πλεονεκτήμα-
τά μας περιλαμβάνονται η άμεση πα-
ράδοση, η εξυπηρέτηση των πελατών 
μας, η τεχνική υποστήριξη και οι τιμές.

Πώς κινήθηκε η εταιρεία το 2021 
σε επίπεδο πωλήσεων και κερδο-
φορίας, με δεδομένη την κατάστα-
ση που έχει διαμορφωθεί λόγω της 
πανδημίας; Τι αναμένετε για το 2022;
Σίμος Γεωργιάδης: Στις αρχές του 2021 
ήμασταν ιδιαίτερα επιφυλακτικοί, λό-
γω της πανδημίας. Παρ’ όλα αυτά, τα 
πήγαμε πάρα πολύ καλά, καθώς κα-
ταφέραμε να πετύχουμε αύξηση στις 
πωλήσεις κατά περίπου 20%, όπως και 
της κερδοφορίας.
Για το 2022 πιστεύουμε ότι θα κινη-
θούμε με καλύτερους ρυθμούς και 
συνεπώς θα έχουμε καλύτερα αποτε-
λέσματα. Οι κύριοι λόγοι για αυτό εί-
ναι το στοχευμένο μάρκετινγκ, η άνο-
δος της οικοδομικής δραστηριότητας, 
όπως επίσης οι αναπαλαιώσεις παλαι-
ών κτιρίων και κατοικιών. 

Πώς διαμορφώνεται αυτή τη στιγ-
μή η αγορά του τομέα ελέγχου και 
ασφάλειας κτιρίων και κατοικιών 
στην Ελλάδα και τι αναμένετε για το 
επόμενο διάστημα;
Σίμος Γεωργιάδης: Λόγω της ραγδαία 
αναπτυσσόμενης τεχνολογίας σε επί-
πεδο δυνατοτήτων συστημάτων, είναι 
πλέον επιτακτική η ανάγκη της χώρας 
μας να ακολουθήσει αυτόν το ρυθμό 
ανάπτυξης. Στην Ελλάδα τα τελευταία 
χρόνια είναι όλο και πιο αναγκαία η 
τοποθέτηση συστημάτων ελέγχου και 
ασφάλειας κτιρίων, με αποτέλεσμα να 
διατηρείται η αγορά σε σταθερά ανα-
πτυσσόμενη πορεία ζήτησης. H CTC, 
πάνω σε αυτούς τους βασικούς άξο-

νες και με ένα πρωτοποριακό σύστη-
μα διαχείρισης κάθε ανάγκης, ευελπι-
στεί πως μπορεί να φέρει ένα μεγάλο 
μερίδιο της αγοράς στο ηλεκτρολογι-
κό κατάστημα και κατ’ επέκταση στον 
ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη - τεχνικό.
Το επόμενο διάστημα, λόγω της ρα-
γδαίας ανοικοδόμησης και ανακατα-
σκευής των κτιρίων, η ζήτηση των συ-
στημάτων θα είναι αυξητική. και μόνο 
οι εταιρείες που επένδυσαν στη διαρκή 
αύξηση της ποιότητας υλικών και τε-
χνολογιών, καθώς και στην υποστήριξη 
μετά την πώληση, θα έχουν δικαίωμα 
στην αύξηση του μεριδίου πωλήσεων.

Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι 
νέες τάσεις που θα επικρατήσουν 
στον κλάδο σας το επόμενο διάστη-
μα και πώς προετοιμάζεται η εται-
ρεία σας για αυτές; 
Σίμος Γεωργιάδης: Η ανάγκη για α-
σφάλεια και η επικοινωνία μέσω δι-
κτύου αυξάνονται, οι τεχνολογίες γίνο-
νται ψηφιακές και οι χρήστες γίνονται 

όλο και πιο απαιτητικοί. Τα συστήματα 
που αναπτύσσει η ΣΙΜΑΚΟΜ ανταπο-
κρίνονται σε όλα όσα χρειάζεται μια 
«έξυπνη» είσοδος. 
Αναπροσαρμόζουμε τα συστήματά μας 
στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής για 
επικοινωνία εσωτερικά και περιμετρι-
κά ενός κτιρίου με γνώμονα την υψηλή 
ποιότητα κατασκευής. Επαναπροσδι-
ορίζουμε τα όρια προσφέροντας έξυ-
πνες ιδέες, λογικές λύσεις και καινο-
τόμα προϊόντα, δίνοντας έμφαση στην 
πρόσβαση εισόδου με προϊόντα αιχμής 
όπως είναι αυτά που διαθέτουν ανα-
γνώριση μέσω προσώπου ή δακτυλι-
κού αποτυπώματος, κάρτα RFID και 
κωδικό πληκτρολόγιο. 
Ο εκσυγχρονισμός μπορεί να είναι κά-
τι περισσότερο από την απλή αντικα-
τάσταση της ενδοεπικοινωνίας στην 
είσοδο. Έχουμε πλέον τη δυνατότητα 
διαχείρισης της εισόδου μέσω εφαρ-
μογής σε Android και IOS. Επιπλέον, 
αναβαθμίσαμε το σύστημα ώστε να εί-
ναι φιλικό σε άτομα με προβλήματα α-
κοής και όρασης. Στόχος μας είναι ό-
λοι οι επισκέπτες να βρουν εύκολα το 
δρόμο τους στην είσοδο ενός κτιρίου.
Παράλληλα, θα προχωρήσουμε σε 
σύγχρονες λύσεις, αντικαθιστώντας 
τα πλήκτρα κλήσης της μπουτονιέρας 
και τις επιγραφές ονομάτων με οθό-
νη αφής. Η γραμματοθυρίδα θα είναι 
κατασκευασμένη από υλικά με αντοχή 
στο χρόνο, και θα προστατεύει την αλ-

AΡΙΣΤΕΡΑ 
& ΚΑΤΩ: 
Οι εγκατα-
στάσεις 
της 
εταιρείας.

Το 2021 καταφέραμε να πετύχουμε αύξηση 
στις πωλήσεις μας κατά περίπου 20%, 

όπως και αντίστοιχη κερδοφορία, 
παρά τα προβλήματα λόγω της πανδημίας 
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Φέτος θα αναπτύξουμε νέα προϊοντική κατηγορία 
ξενοδοχειακού δικτυακού συστήματος 

διαχείρισης και ελέγχου πρόσβασης, 
καθώς πιστεύουμε στην ανάπτυξη της αγοράς 

του τουρισμού

ληλογραφία από την υγρασία, αλλά και 
από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Σε ποιες χώρες εξάγετε τα προϊόντα 
σας; Είναι στα άμεσα σχέδιά σας η εί-
σοδος και σε άλλες αγορές;
Σίμος Γεωργιάδης: Η ΣΙΜΑΚΟΜ, μέ-
σα από τη συμμετοχή της σε διεθνείς 
εκθέσεις στο εξωτερικό και με στοχευ-
μένο marketing, κατάφερε να εξάγει τα 
προϊόντα της σε αρκετές χώρες, όπως 
στη Γερμανία, την Ιταλία, τη Ρουμανία, 
την Πορτογαλία και την Κύπρο, καθώς 
και σε χώρες της Αραβικής Χερσονή-
σου. Ευχόμαστε να τελειώσει σύντομα 
και βέβαια θετικά η πανδημία, ώστε να 
μπορέσουμε να επανέλθουμε στους κα-
νονικούς μας ρυθμούς, με συμμετοχή 
σε εκθέσεις και ταξίδια σε άλλες χώρες. 
Στόχος μας είναι να αυξήσουμε τις ε-
ξαγωγές μας το 2022 σε χώρες όπως 
είναι η Ρωσία και η Κίνα, σε περισσό-
τερες χώρες στην Ευρώπη και ακόμη 
περισσότερο στα Βαλκάνια. 

Ποιος είναι ο σχεδιασμός της ε-
ταιρείας για το 2022 και ποιοι είναι 
οι στόχοι σας;
Σίμος Γεωργιάδης: Η εποχή μας επι-
τάσσει αλλαγές στο σχεδιασμό μας, λό-
γω των αναταραχών που ταλανίζουν την 
παγκόσμια αγορά. Η εσκεμμένη έλλει-
ψη ημιαγωγών, η ραγδαία αύξηση των 
τιμών πρώτων υλών και τα προβλήμα-
τα στις μεταφορές είναι τα βασικότερα 
θέματα που πρέπει να επιλύσουμε, ώ-
στε να κρατήσουμε σταθερό και υψη-
λό το επίπεδο εξυπηρέτησης των πε-
λατών μας. 

Θα φροντίσουμε να κρατήσουμε όσο 
το δυνατόν χαμηλότερα τις τιμές για 
το 2022, αποθηκεύοντας ικανοποιητι-
κές ποσότητες κρίσιμων υλικών. Επι-
πλέον, θα αναπτύξουμε νέα προϊοντι-
κή κατηγορία ξενοδοχειακού δικτυακού 
συστήματος διαχείρισης και ελέγχου 
πρόσβασης, καθώς πιστεύουμε στην 
ανάπτυξη της αγοράς του τουρισμού. 
Παρά τα προβλήματα λόγω των επα-
ναλαμβανόμενων αναβολών των εκθέ-
σεων, έχουμε σκοπό να συμμετέχουμε 
σε αρκετές ευρωπαϊκές κλαδικές εκ-
θέσεις και ευελπιστούμε να αυξήσου-
με το μερίδιο των πωλήσεών μας στη 
διεθνή αγορά. 
Τέλος, όσον αφορά την ελληνική αγο-
ρά, έχουμε θέσει στόχο να κινηθούμε 
στο ρυθμό αύξησης του 2021.

ΔΕΞΙΑ
& ΚΑΤΩ: 
Εικόνες 

από 
τη μονάδα 

παραγωγής 
της εταιρείας. 

ΑΡΣΤΕΡΑ: 
Στιγμιότυπο 
από ομιλία 
του 
υπεύθυνου 
του 
εργοστασίου 
επεξεργασίας 
μετάλλου 
της ΣΙΜΑΚΟΜ 
κ. Κώστα 
Γεωργιάδη, 
σε γενική 
συνέλευση 
της ΠΟΣΕΗ.


