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Δ ρ ά σ ε ι ς

Π α ρ ο υ σ ί α σ η  μ έ λ ο υ ς

1η Ημερίδα Επιχειρηματικής
Ανακάλυψης

Ο ΣΣΚ e-CODOMH, οργάνωσε για τα μέλη του την 1η
ημερίδα Επιχειρηματικής Ανακάλυψης, τη Δευτέρα 19

Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο Electra Palace.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με τις σύντομες παρουσιάσεις των
ερευνητικών εργαστηρίων και στην συνέχεια

ακολούθησαν συζητήσεις σε στρογγυλά τραπέζια,
μεταξύ εκπροσώπων των Επιχειρήσεων και των φορέων
γνώσης με στόχο την δημιουργία και καταγραφή ιδεών

για ερευνητικά έργα και συνεργασίες.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Στρατηγική για τη
Βιομηχανία και την Κυκλική

Οικονομία
H EBETAM και το Cluster e-CODOMH διοργάνωσαν την

Δευτέρα 19/12/2022, ενημερωτική εκδήλωση για

1. την Στρατηγική για την Βιομηχανία που συντάχθηκε το
καλοκαίρι του 2022, για πρώτη φορά στην νεότερη

ιστορία της Ελλάδος, και
2. την Κυκλική Οικονομία και τις ευκαιρίες ανάπτυξης

αλλά και τις υποχρεώσεις που δημιουργεί.
3. τον ρόλο του Ελληνικού Οργανισμού Τεχνικής

Αξιολόγησης (ΟΤΑ) και τα Οφέλη για την εγχώρια
Βιομηχανία δομικών προϊόντων.

Διαβάστε περισσότερα

INPERSO
Το Ευρωπαϊκό ερευνητικό
χρηματοδοτούμενο έργο

INPERSO, ξεκίνησε τις εργασίες
του με τη συμμετοχή της ΕΒΕΤΑΜ

και με δράσεις του ΣΣΚ e-
CODOMH.

Το έργο INPERSO (INdustrialised
and PErsonalised Renovation for
Sustainable sOcieties) αποτελεί
ένα ολιστικό πρόγραμμα ριζικής
ανακαίνισης σε κτίρια κατοικιών
και πολιτιστικής κληρονομίας,
διαφόρων κλιματικών ζωνών.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση
PESTEL

Ο ΣΣΚ e-CODOMH, υλοποίησε
την στρατηγική ανάλυση του

κλάδου των κατασκευών και των
δομικών υλικών στην Ελλάδα,
μέσω της ανάλυσης PESTEL.

H ανάλυση επιδιώκει τη μελέτη,
την αξιολόγηση και την περιγραφή

των συστημάτων και των δομών
που περιβάλλουν τις επιχειρήσεις

του κατασκευαστικού κλάδου.

Διαβάστε περισσότερα

Εκδήλωση
ΣΒΣΕ

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών
Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ), στο

πλαίσιο της 40ης τακτικής Γενικής
Συνέλευσης του, οργάνωσε
ανοικτή εκδήλωση με θέμα

Ενεργειακή κρίση, προκλήσεις και
βιωσιμότητα της βιομηχανίας

«Βιομηχανία: Ενεργειακά
δεδομένα και προκλήσεις».

Διαβάστε περισσότερα

ELVAL COLOUR
H Elval Colour προσφέρει ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και

καινοτόμων λύσεων για το κέλυφος ενός κτιρίου. Με περισσότερα από
40 χρόνια εμπειρίας, στη βαφή αλουμινίου και την παραγωγή νέων

χρωμάτων και υφών, η Elval Colour προσφέρει αξιόπιστες συμβουλές
στις προδιαγραφές και στην επιλογή των αντίστοιχων προϊόντων, έτσι
ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του κάθε έργου ή εφαρμογής.

Τα προϊόντα της Elval Colour είναι διαθέσιμα σε μεγάλη ποικιλία
χρωμάτων όπου σε συνδυασμό με ειδικές λειτουργικές επιστρώσεις

προσδίδουν επιπλέον ιδιότητες στη βαμμένη επιφάνεια και συμβάλουν
σημαντικά στον αειφόρο και οικολογικό σχεδιασμό κτιρίων.

Το προσωπικό της εταιρίας, εμπλέκεται σε κάθε στάδιο της διαδικασίας,
από την παραγωγή μέχρι την τελική παράδοση καθώς είναι έτοιμο να

συμβάλει στην πραγματοποίηση οποιουδήποτε αρχιτεκτονικού
οράματος.

Περισσότερες πληροφορίες

https://e-codomh.gr/1h_hmerida_epix_anakal/
https://e-codomh.gr/eth-strat-biomhx-k-kyklik-oik/
https://e-codomh.gr/1o-europ-ereun-ergo-horizon/
https://e-codomh.gr/analysi-pestel/
https://e-codomh.gr/ekdhl_svse_yposthrikths_cluster_e-codomh/
https://www.elval-colour.com/
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