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Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η δεύτερη εκδήλωση του κύκλου ενημέρωσης και 

παρουσίασης λύσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού με θέμα: “Ψηφιακός 

Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων στην ΑΜΘ”, που διοργανώθηκε από την εταιρεία 

ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης, Φορέα Αρωγό του eMT cluster σε συνεργασία με το 

Επαγγελματικό & Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης, το Εμπορικό & 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης και τις επιχειρήσεις τεχνολογίας που 

συνθέτουν το eMT cluster. 

 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022, στο φιλόξενο χώρο του 

Επαγγελματικού & Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης, στην Κομοτηνή.  

 

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Γενικός Γραμματέας του Επαγγελματικού & Βιοτεχνικού 

Επιμελητηρίου Ροδόπης, κ. Παντελής Χαβιαράς που τόνισε ότι αυτές οι 

ενημερωτικές εκδηλώσεις ωφελούν τις επιχειρήσεις της περιοχής γιατί δίνουν 

πρακτικές κατευθύνσεις στην εφαρμογή της τεχνολογίας στη λειτουργία των 

επιχειρήσεων και σημείωσε την έλλειψη δεξιοτήτων που πρέπει πρωτίστως να 

αντιμετωπιστεί. Ο  Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Ροδόπης, κ. Νικόλαος Αγγελίδης τόνισε ότι ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός είναι 

μονόδρομος  για την ανάπτυξη, ειδικά για τον αγροδιατροφικό τομέα και την 

μεταποίηση. Καλωσορίζοντας τις εργασίες του eMT Cluster, σημείωσε ότι καθώς οι 

επιχειρήσεις της περιοχής είναι μικρές μπορούν μόνο να ωφεληθούν από συνεργατικά 

σχήματα όπου διαφορετικές δεξιότητες μπορούν να συνδυαστούν, να ανταλλάξουν 

τεχνογνωσία και να ενισχύσουν τις ενέργειες εξωστρέφειας που χρειάζεται η 

Περιφέρειά μας.  

 

Επίσης, χαιρέτισαν και τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση ο Πρόεδρος του 

1ου Περιφερειακού Τμήματος Θράκης, του Οικονομικού Επιμελητηρίου 

Ελλάδος, κ. Πασχάλης Δραγανίδης, καθώς και ο Πρόεδρος του Περιφερειακού 

Τμήματος Θράκης, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, κ. Δημήτριος 

Λουρίκας.  



Στη συνέχεια έγινε παρουσίαση του αντικειμένου αλλά και του τρόπου με τον οποίο 

οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας ΑΜΘ, μπορούν να ωφεληθούν από τις 

καινοτομίες 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 Κομοτηνής 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: 

 

Explicit.ai: Η ιδρύτρια της, κα. Γεωργία Παπαδοπούλου, αναφέρθηκε στον στόχο 

της εταιρείας που είναι η ενδυνάμωση της πρωτογενούς ζωικής παραγωγής με νέες 

τεχνολογίες ακριβείας για την αύξηση της παραγωγικότητας και τη διευκόλυνση των 

διεργασιών. Παρουσίασε τη λύση PreLive μια πλατφόρμα λήψης αποφάσεων, που 

λειτουργεί αυτή τη στιγμή σε πειραματικό περιβάλλον, την εφαρμογή iWeightApp, 

ενός εργαλείου εκτίμησης του βάρους των παραγωγικών ζώων από mobile συσκευές, 

αλλά και των όσων θα αναπτύξει η εταιρεία στα πλαίσια της συμμετοχής της στο eMT 

cluster και αφορούν την εφοδιαστική αλυσίδα του γάλακτος αλλά και την 

ιχνηλασιμότητα.   

 

Apt Information Systems: O Γενικός Διευθυντής της, κ. Γιώργος Ντεγιάννης 

παρουσίασε τις λύσεις και τα προϊόντα που προσφέρει η εταιρεία, δίνοντας έμφαση 

στην πλατφόρμα ψηφιακού μετασχηματισμού addAPT. Η addAPT διευκολύνει την 

διαλειτουργικότητα διαφόρων πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών που 

μπορεί να έχει μια επιχείρηση και υποστηρίζει την ολοκληρωμένη ψηφιακή λειτουργία 

από την παραγγελία έως την παραγωγή και αντίστροφα. Η πλατφόρμα addAPT 

βρίσκει εφαρμογή στο Δημόσιο Τομέα, τον Πρωτογενή Τομέα, τον Βιομηχανικό Τομέα, 

τη Ναυτιλία αλλά και στον κλάδο των Κατασκευών. 

 

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

παρουσίασε τις λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού στη βιομηχανική παραγωγή, στις 

οποίες εξειδικεύεται η επιχείρηση τα τελευταία 5 χρόνια, με έμφαση στην παρουσίαση 

https://www.seems.gr/


της εταιρικής λύσης aRTi - D. Η aRTi - D είναι μια ολοκληρωμένη λύση υλισμικού και 

λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης και βιομηχανικού διαδικτύου των πραγμάτων για την 

αξιοποίηση των βιομηχανικών δεδομένων, σε πραγματικό χρόνο, στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων και ελέγχου υλοποίησης αυτών. Στα πεδία εφαρμογής της ανήκουν 

η βιομηχανία τροφίμων & ποτών, η φαρμακοβιομηχανία, ο τομέας της ενέργειας, η 

χαρτοβιομηχανία, οι κατασκευαστικές εταιρείες κ.α.  

 

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

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

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

ως αναπτυξιακού πόλου στην Περιφέρεια της ΑΜΘ, παρουσίασε τα διαθέσιμα 

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

τη στήριξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.  

 

Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο ιδρυτής της εταιρείας Ten06 και υπεύθυνος 

Στρατηγικού Σχεδιασμού του eMT cluster, κ. Γιώργος Παπασταματίου, ο οποίος 

με τις στοχευμένες επεξηγήσεις και τα καίρια ερωτήματα που έθεσε προς τους 

ομιλητές, βοήθησε τα μέγιστα στην άρτια διεξαγωγή της εκδήλωσης. 

 

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 Κομοτηνής μπορείτε να βρείτε στο 

παρακάτω σύνδεσμο: https://bit.ly/3xxVE8Y  

 

Επόμενος σταθμός στον κύκλο ενημερωτικών εκδηλώσεων του eMT cluster είναι το 

Επιμελητήριο Καβάλας, την Τετάρτη 22 Ιουνίου στην Καβάλα. 

 

Ο κύκλος ολοκληρώνεται με μία ακόμα εκδήλωση, 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, 

https://www.enateam.gr/
https://bit.ly/3xxVE8Y
https://emtcluster.enaevents.gr/#s4


Εμπορικές επιχειρήσεις, Συνεταιρισμούς και Οργανισμούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. 

 

Η συμμετοχή στις εκδηλώσεις είναι δωρεάν.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες και την online εγγραφή σας επισκεφθείτε τον 

παρακάτω σύνδεσμο: https://emtcluster.gr/index.php/el/emt-cluster/events 
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