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 THE COMPANY WAS FOUNDED AT 1964 by 
Filimon Papadimitriou as “NAKOS – NEON”.

Became known for the variety of the work, 
punctuality and customer service. 

Besides the construction of Neon tubes also 
provides all the necessary installation materials 
for Neon signs, such as high voltage transform-
ers, cables, brackets, pipe insulation etc.

Today company works as “Papadimitriou E & 
D OE” continuing quality and customer service 
by Elias Papadimitriou and Dimitris Papadimitri-
ou (Mechanical Engineer AUTH). 

Over a decade has expanded the circle of its 
work in the LED applications and meets all re-
quirements of modern sign - making and specif-
ic applications.

The areas we cover are modules, strips, pow-
er supplies, message signs, LED displays and 
pharmacy crosses.

 Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΔΡΎΘΗΚΕ ΤΟ 1964 από τον Φιλή-
μωνα Παπαδημητρίου, ως ΝΑΚΟΣ – ΝΕΟΝ. 

Έγινε γρήγορα γνωστή για την ποικιλία των 
εργασιών της, για την συνέπεια και την εξυπη-
ρέτηση των πελατών της.

Εκτός της κατασκευής σωλήνων Νέον διαθέ-
τει επίσης στην αγορά όλα τα απαραίτητα υλικά 
εγκατάστασης επιγραφών Νέον, όπως μετα-
σχηματιστές υψηλής τάσεως, καλώδια, στηρίγ-
ματα, μονωτικά σωλήνων κ.λπ.

Σήμερα λειτουργεί ως Παπαδημητρίου Η & Δ 
Ο.Ε. συνεχίζοντας την ποιότητα και την εξυπη-
ρέτηση των πελατών της από τους Παπαδημη-
τρίου Ηλία και Παπαδημητρίου Δημήτρη (Μηχα-
νολόγο Μηχανικό ΑΠΘ).

Η Εταιρία για μία δεκαετία έχει επεκτείνει 
τον κύκλο των εργασιών της σε εφαρμογές 
των LED και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις της 
σύγχρονης επιγραφοποιίας καθώς και ειδικών 
εφαρμογών.

Οι τομείς που καλύπτουμε είναι δομικά στοι-
χεία (modules), ταινίες, τροφοδοτικά, ηλεκτρο-
νικές επιγραφές και σταυροί φαρμακείων. 
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