
 

           

 

Σημαντικές συμμετοχές στη 3η «DOMICATEC – Δόμηση & 
Ανακαίνιση» 

Για ακόμη μία χρονιά, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) παρέχει τη στήριξή του στη 3η διοργάνωση 
της διεθνούς έκθεσης «DOMICATEC – Δόμηση & Ανακαίνιση» που θα 
πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 18 έως και την Κυριακή 21 
Απριλίου 2013 στο «Metropolitan Expo», στο διεθνές αεροδρόμιο 
«Ελευθέριος Βενιζέλος». 

Μεγάλα και σημαντικά ονόματα εταιριών του χώρου της δόμησης και της 
ανακαίνισης δήλωσαν ήδη συμμετοχή στην έκθεση που αυτή τη φορά θα 
έχει μια ενδιαφέρουσα ιδιαιτερότητα: Σε διαφορετικές αίθουσες του 
μεγαλύτερου στην Αττική εκθεσιακού κέντρου, θα συστεγάζονται μαζί της -
τις ίδιες ημέρες- και δύο ακόμη γνωστές εκθέσεις με συγγενές αντικείμενο: 

•η μεγαλύτερη «πράσινη» έκθεση των Βαλκανίων «ECOTEC- 
Τεχνολογίες Περιβάλλοντος & Φωτοβολταϊκά Συστήματα», και 
•η 11η κλαδική έκθεση «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ». 

Η συνύπαρξη των τριών εκθέσεων παρέχει στους επισκέπτες τη 
δυνατότητα μιας ακόμη πιο ολοκληρωμένης ενημέρωσης, ιδιαίτερα πάνω 
σε οικιστικές λύσεις με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας (κουφώματα, 
μονώσεις κλπ) αφού και η «DOMICATEC – Δόμηση & Ανακαίνιση» 
θα εστιάσει αυτή τη φορά σε προϊόντα, συστήματα και υπηρεσίες της που 
αποσκοπούν στην εξοικονόμηση ενέργειας (όπως μονώσεις, κουφώματα, 
νέες τεχνολογίες οικολογικής και οικονομικής θέρμανσης ή κλιματισμού 
κλπ), σε φιλικά προς το περιβάλλον δομικά υλικά (όπως οικολογικά 
χρώματα, κόλλες, επενδύσεις κλπ), σε παρεμβάσεις για ένα καλύτερο 
οικιακό περιβάλλον (κήποι, μπαλκόνια, οικονομική διαχείριση νερού κλπ) 
διατηρώντας παράλληλα και κάθε πρότασή της για όσους αναζητούν 
γενικότερες λύσεις σε θέματα δόμησης, ανακαίνισης, εξοπλισμού αλλά και 
διακόσμησης του σπιτιού ή της επαγγελματικής τους στέγης. 



Η «DOMICATEC - Δόμηση & Ανακαίνιση» είναι ετήσια, 
διοργανώνεται από την «T Expo» και συμμετέχουν σε αυτήν εταιρίες 
δομικών υλικών και μηχανημάτων επεξεργασίας τους, σχεδιασμού και 
εγκατάστασης συστημάτων θέρμανσης, κλιματισμού, επικοινωνίας, 
ασφαλείας και διαχείρισης υδάτων, ειδών μπάνιου, κήπου και οικιακού 
εξοπλισμού, κουφωμάτων, μονώσεων, χρωμάτων, επενδύσεων, 
προκατασκευών, εργαλείων, λογισμικών, ειδών διακόσμησης κ.ά.  

Tην επισκέπτονται έμποροι δομικών υλικών και εξοπλισμού κτιρίων, 
τεχνικές εταιρείες, εργολάβοι, μηχανικοί, αρχιτέκτονες, διακοσμητές, 
γραφεία μελετών, εγκαταστάτες δικτύων (υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, 
ηλεκτρονικοί, ψυκτικοί, ειδικοί καυστήρων, συστημάτων ασφαλείας και 
ανελκυστήρων), επαγγελματίες και τεχνίτες πέτρας, μαρμάρου, ξύλου, 
αλουμίνιου, και γυαλιού, οικοδόμοι, ελαιοχρωματιστές και φυσικά ιδιώτες.  

 
Διαρκή ενημέρωση για την πορεία της «DOMICATEC - Δόμηση και Ανακαίνιση» και για τον 
προγραμματισμό των παράλληλων με αυτήν εκδηλώσεων, θα βρείτε στην διεύθυνση: 
www.domicatec.gr.  

 

 

 


