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Δελτίο Τύπου 

 

Με μεγάλη επιτυχία και με τη συμμετοχή πολλών επιχειρήσεων της ευρύτερης 

περιοχής της Δράμας, που μας τίμησαν με την παρουσία τους, ολοκληρώθηκε η 

πρώτη εκδήλωση του κύκλου ενημέρωσης και παρουσίασης λύσεων Ψηφιακού 
Μετασχηματισμού με θέμα: “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων στην 
ΑΜΘ”.  
 

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την εταιρεία ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης, Φορέα 
Αρωγό του eMT cluster σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Δράμας και τις 18 
επιχειρήσεις τεχνολογίας που συνθέτουν το eMT cluster και πραγματοποιήθηκε την 

Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022, στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της Δομής Στήριξης 
Επιχειρηματικότητας, Lab.40, του Επιμελητηρίου Δράμας, στη Δράμα. 
 

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας, κ. Στέφανος 
Γεωργιάδης, ο οποίος αναφέρθηκε στις αναπτυξιακές ενέργειες του Επιμελητηρίου 

και στη συμβολή του eMT cluster στην προσπάθεια στήριξης της καινοτομίας και της 

επιχειρηματικότητας, τόσο στην περιοχή της Δράμας όσο και στην ευρύτερη περιοχή 

της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.   
 

Η Διευθύντρια της Δομής Lab.40, κα. Φωτεινή Δημίου, άνοιξε τον κύκλο των 

εισηγήσεων, παρουσιάζοντας την λειτουργία και τη δράση, της Δομής Στήριξης 
Επιχειρηματικότητας και του Επιχειρηματικού Επιταχυντή, Lab.40.   

 

Στη συνέχεια έγινε παρουσίαση του αντικειμένου και των καινοτομιών που 

συγκεντρώνει το οικοσύστημα τεχνολογιών του eMT cluster, του πρώτου 

συνεργατικού σχηματισμού Καινοτομίας & Τεχνολογίας στην Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας & Θράκης, από τον Project Manager του έργου, κ. Στέλιο Κοτόπουλο.  
 

Στην εκδήλωση συμμετείχαν τέσσερις (4) εκ των επιχειρήσεων που συνθέτουν το eMT 
cluster, οι οποίες είχαν την ευκαιρία αφενός να έρθουν σε επαφή με τον 

επιχειρηματικό κόσμο της περιοχής της Δράμας και αφετέρου να παρουσιάσουν τις 

λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού που αναπτύσσουν στα πλαίσια της συμμετοχής 

στο eMT cluster. 



 

Πιο συγκεκριμένα συμμετείχαν οι κάτωθι εταιρείες με τους εκπροσώπους τους: 
 

Act4energy: Ο συνιδρυτής και διαχειριστής της, κ. Αλέξανδρος Ευταξίας 

παρουσίασε στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα μείωσης του ενεργειακού κόστους 

των επιχειρήσεων μέσω της αξιοποίησης των αποβλήτων. 
 

Lioncode: Ο Managing Partner της, κ. Χρήστος Παπαδάκης αναφέρθηκε στα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες που έχει αναπτύξει η εταιρεία μέχρι σήμερα και σε όσα 

πρόκειται να αναπτυχθούν με τη συμμετοχή της στο eMT cluster. 
 

SEEMS: Ο συνιδρυτής και Advisory Board της, κ. Πέτρος Σουκουλιάς παρουσίασε 

τις λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού στη βιομηχανική παραγωγή, στις οποίες 

εξειδικεύεται η επιχείρηση τα τελευταία 5 χρόνια.  
 

ΦΜ Επιχειρείν: Ο συνιδρυτής και Δ/νων Σύμβουλος της, κ. Μιχάλης 
Πουσπουρίκας παρουσίασε το ρόλο που θα διαδραματίσει η εταιρεία του, ως 

συντονιστής της επόμενης φάσης του eMT cluster. 
 

Η ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης, Φορέας Αρωγός του eMT cluster, εκπροσωπήθηκε 

από τον συνιδρυτή και Διευθυντή Συντονισμού & Ανάπτυξης, κ. Σταύρο Αμοιρά, 

ο οποίος μετά από μια σύντομη αναφορά στη παρουσία και στο ρόλο της ena ως 

αναπτυξιακού πόλου στη Περιφέρεια της ΑΜΘ, παρουσίασε τα διαθέσιμα 

χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν, από τις επιχειρήσεις, για 

τη στήριξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.  
 

Στο τέλος της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν 

εξατομικευμένα ζητήματα που αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των 

επιχειρήσεων τους με τους ομιλητές, τους εκπροσώπους του eMT cluster και των 

επιχειρήσεων-μελών που έλαβαν μέρος, απολαμβάνοντας παράλληλα ποικιλία 

γαστρονομικών εδεσμάτων  και εκλεκτά τοπικά κρασιά. 
 

Φωτογραφικό υλικό από την εκδήλωση της Δράμας μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω 

σύνδεσμο: https://bit.ly/3MksWy1 
 

Επόμενος σταθμός στον κύκλο ενημερωτικών εκδηλώσεων του eMT cluster είναι το 

Επαγγελματικό & Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης, την Πέμπτη 16 Ιουνίου στη 

Κομοτηνή. 

 

 

https://www.act4energy.com/
https://lioncode.gr/
https://www.seems.gr/
https://www.fme.gr/
https://www.enateam.gr/
https://bit.ly/3MksWy1
https://emtcluster.enaevents.gr/#s2


 

Ο κύκλος ολοκληρώνεται με 2 ακόμη εκδηλώσεις, την Τετάρτη 22/06 στο 

Επιμελητήριο Καβάλας, στην Καβάλα και την Παρασκευή 01/07 στην Ξάνθη, στο νέο 

πολυλειτουργικό χώρο της ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης, #enahub.     
 

Οι ενημερωτικές εκδηλώσεις και παρουσιάσεις λύσεων Ψηφιακού 
Μετασχηματισμού αφορούν κυρίως Αγροδιατροφικές επιχειρήσεις πρωτογενούς 

και δευτερογενούς τομέα, Μεταποιητικές και Βιομηχανικές επιχειρήσεις, 

Εμπορικές επιχειρήσεις, Συνεταιρισμούς και Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 
 

Η συμμετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις είναι δωρεάν. 

 

 

 

  

https://emtcluster.enaevents.gr/#s3
https://emtcluster.enaevents.gr/#s4

