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1η Γενική Συνέλευση
ΣΣΚ e-CODOMH

H εταιρεία με επωνυμία «ΣΥΣΤΑΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ
ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΚΤΗΡΙΑ, ΥΠΟΔΟΜΕΣ» και

διακριτικό τίτλο «e-CODOMH», (Cluster for Efficient and
sustainable Construction, buildings & infrastructure), την
Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022 πραγματοποίησε δια ζώσης
την 1η Γενική Συνέλευση των Μελών της, στην έδρα της

εταιρείας στο Σχηματάρι (Παράρτημα Θηβών ΕΒΕΤΑΜ). 

Στην 1η ΓΣ έγινε απολογισμός των πεπραγμένων και
εκλέχτηκαν νέοι Διαχειριστές της e-CODOMH για την

περίοδο 2022-2025.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακή πλατφόρμα
My e-CODOMH

Το my e-CODOMH είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα
πληροφόρησης, γνώσεων και επικοινωνίας σχετικά με
τις τάσεις και τα νέα γύρω από την εγχώρια και διεθνή

επιχειρηματικότητα, καινοτομία και ανάπτυξη στον
κατασκευαστικό τομέα. Αποτελεί την διαδικτυακή

κοινότητα των μελών για την ενεργή συμμετοχή και
ενημέρωση τους για όλες τις δράσεις του e-CODOMH. Ο
στόχος του είναι να ενημερώσει μέσω μελετών (PESTEL

ανάλυση, χαρτογράφηση μελών και αλυσίδα αξίας e-
CODOMH, κ.α.), να πληροφορήσει για δράσεις

Δικτύωσης & Εξωστρέφειας και να προωθήσει δυναμικές
συνέργειες Έρευνας και Ανάπτυξης ανάμεσα στις

επιχειρήσεις του κατασκευαστικού κλάδου.

Διαβάστε περισσότερα

ALUMINCO
Η ALUMINCO ιδρύθηκε το 1982, από τον Θεόδωρο Καρρά και

δεσμεύεται στην ερευνητική ανάπτυξη και παραγωγή καινοτόμων
προϊόντων αλουμινίου υψηλής ποιότητας. Ξεκίνησε ως πρωτοπόρος

στα προϊόντα από χυτό αλουμίνιο κλασικών σχεδίων για κάθε
αρχιτεκτονική εφαρμογή και αποτέλεσε την πρώτη ελληνική επιχείρηση

αλουμινίου που ανέπτυξε δραστηριότητα εκτός Ελλάδας.

Σήμερα, είναι μια από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες αλουμινίου
σχεδιάζοντας και αναπτύσσοντας καινοτόμες λύσεις αρχιτεκτονικών

συστημάτων αλουμινίου. Εξάγει τα προϊόντα της σε περισσότερες από
60 χώρες παγκοσμίως. Εφαρμόζει μια ξεκάθαρη στρατηγική που

στηρίζεται στην τεχνολογική υπεροχή των νέων προϊόντων, τη θετική
εμπειρία του πελάτη και την αξιοποίηση νέων αγορών.

Περισσότερες πληροφορίες

DOMECON
Engineering and Consulting

Η Domecon Engineering and Consulting είναι μια εταιρία συμβούλων
μηχανικών που καλύπτει ευρύ φάσμα των δραστηριοτήτων του

Μηχανικού, όπως τη μελέτη και επίβλεψη κατασκευαστικών έργων, την
έκδοση οικοδομικών αδειών, τις μελέτες εφαρμογής σε έργα ειδικών
προδιαγραφών, αλλά και συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα του
Ελέγχου Ποιότητας Κατασκευαστικών Έργων (Construction Quality

Control).

H μελέτη εφαρμογής σύνθετων αρχιτεκτονικών λύσεων, η επιθεώρηση
εφαρμογής βάσει προδιαγραφών και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες σε
θέματα διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικού ελέγχου στα οικοδομικά
έργα αποτελούν τον πυρήνα των δραστηριοτήτων και εξειδίκευση της

εταιρίας.

Περισσότερες πληροφορίες

https://e-codomh.gr/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-1%CE%B7-%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81/
https://e-codomh.gr/my-e-codomh-%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CF%8E%CE%BD-%CE%BC/
https://aluminco.com/
https://domecon.eu/
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