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Cluster
e-CODOMH

Η Συστάδα επιχειρήσεων ΣΣΚ e-
CΟDOMH για Αειφόρες

Κατασκευές, Κτίρια, Υποδομές
δημιουργήθηκε ως ένας

Συνεργατικός Σχηματισμός
Καινοτομίας από δυναμικές
επιχειρήσεις του κλάδου των

κατασκευών και της γενικότερης
αλυσίδας αξίας, με στόχο την

αναβάθμιση της
επιχειρηματικότητας και την

προώθηση της βιώσιμης
ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα

EU Industry
Days

Ο Συνεργατικός Σχηματισμός
Καινοτομίας (ΣΣΚ) e-CΟDOMH,
συμμετείχε στις «Ευρωπαϊκές

Μέρες Βιομηχανίας» (EU Industry
Days), που πραγματοποιήθηκε 8-
11 Φεβρουαρίου, στις Βρυξέλλες,

με στόχο την διάδοση και
προβολή των δράσεων του σε

ευρωπαϊκούς φορείς, επιχειρήσεις
και θεσμικά όργανα του κλάδου

των κατασκευών και δομικών
υλικών, καθώς και σε επιχειρήσεις

συγγενικών κλάδων.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
Σας ενημερώνουμε ότι το

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων
της Γενικής Συνομοσπονδίας
Επαγγελματιών Βιοτεχνών

Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)
υλοποιεί τη μελέτη

«Μεταποίηση/βιοτεχνική
παραγωγή, τεχνολογικός

μετασχηματισμός και ΜμΕ:
ανάγκες, δυναμικές και

πολιτικές».

Διαβάστε περισσότερα

04.04.2022 - Διαδικτυακή Εκδήλωση
Τη Δευτέρα 04/04 προγραμματίζεται διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα την έναρξη της εταιρείας
ΣΣΚ e-CODOMH, γνωριμία και δικτύωση με το Enterprise Europe Network (ΕΕΝ).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. - Φορέας Αρωγός
του e-CODOMH

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. είναι ένας Τεχνολογικός φορέας δημοσίου
συμφέροντος που δραστηριοποιείται στην Εφαρμοσμένη Έρευνα,
Τεχνολογική Ανάπτυξη, Πιστοποίηση & Ποιοτικό Έλεγχο ευρέος

φάσματος υλικών και βιομηχανικών προϊόντων και οι δράσεις που
σχεδιάζει εστιάζουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
Βιομηχανικών κλάδων, καίριων για την εθνική οικονομία.

Με ιδιόκτητα διαπιστευμένα εργαστήρια, προσφέρει ευρύ φάσμα
υπηρεσιών στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης προϊόντων / υπηρεσιών

/ διαδικασιών / συστημάτων και είναι κοινοποιημένος Φορέας
Πιστοποίησης στην Ευρώπη.

Στον βασικό πυλώνα της οικονομίας της ΕΕ και της χώρας, τον τομέα
των Δομικών, η ΕΒΕΤΑΜ έχει κομβικό ρόλο στο οικοσύστημα, καθώς

δραστηριοποιείται σε όλη την αλυσίδα αξίας: Έρευνα & Ανάπτυξη,
Δικτύωση, Έλεγχο Ποιότητας, Πιστοποίηση και αναπτύσσει συνεχώς

πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των επιχειρήσεων του κλάδου.

Διαβάστε περισσότερα

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-%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B7-%CE%AF%CE%B4%CF%81%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81/
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-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-e-codomh-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CF%85/
https://e-codomh.gr/%CE%B9%CE%BC%CE%B5-%CE%B3%CF%83%CE%B5%CE%B2%CE%B5%CE%B5-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CE%BC%CE%B5/
https://e-codomh.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-e-codomh/
https://e-codomh.gr/%CE%B5%CE%B2%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BC-%CE%B1-%CE%B5/
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