
 
 

Δελτίο Τύπου 
 
 

Πρώτη Συνάντηση Μελών eMT cluster 

 

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

πρώτου συνεργατικού σχηματισμού Καινοτομίας & Τεχνολογίας στην Περιφέρεια 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προετοιμάζεται με μεγάλη χαρά και 

υπερηφάνεια να υποδεχτεί στις εγκαταστάσεις της στην Ξάνθη, τις 15 εταιρείες 

Μέλη του cluster. 

 

H «Πρώτη Συνάντηση Μελών eMT cluster» θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 

Νοεμβρίου, στο #enahub, σημείο συνάντησης ανθρώπων και ιδεών από κάθε τομέα, 

με κοινό στόχο την ανάπτυξη στην εκπαίδευση, στην οικονομία και στην 

επιχειρηματικότητα. 

 

Στόχος της συνάντησης των 15 εταιρειών προηγμένων λύσεων τεχνολογίας που 

συνθέτουν το eMT cluster, είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός των αναπτυξιακών 

πρωτοβουλιών που θα αναλάβει ο σχηματισμός, για την ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας στην Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης. 

 

Το eMT cluster στοχεύει στην ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος τεχνολογιών στην 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, το οποίο θα επιταχύνει και 

ταυτόχρονα θα μειώνει το κόστος της προσαρμογής των επιχειρήσεων στον 

ψηφιακό μετασχηματισμό και ενός υψηλής κλάσης κόμβου τεχνολογικής 

αριστείας - σημείου αναφοράς της καινοτομίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, το 

οποίο θα συμβάλλει έμπρακτα στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, στην προσέλκυση 

επιστημόνων και στην αύξηση του ΑΕΠ της περιφέρειας και της χώρας.  

 

Πεδία εφαρμογής του eMT cluster είναι η Αγροδιατροφή, η Μεταποίηση, ο 

Μετασχηματισμός του Ανθρώπινου Δυναμικού και η Αστική Κινητικότητα.  



Οι εταιρείες Μέλη του cluster που θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις της ena 

Σύμβουλοι Ανάπτυξης και θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την περιοχή και να 

γευτούν παραδοσιακά τοπικά προϊόντα, είναι οι ακόλουθες: 

 

• Alpha Plan Consultans: Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και 

μελετητικού έργου σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. 

• Geosense: Παροχή λύσεων στον κλάδο της Γεωπληροφορικής (drones, 

Ρομποτικά Συστήματα, κτλ.). 

• Explicit AI: Παροχή και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών (ΙοΤ, ML, ΑΙ) για τη 

βελτιστοποίηση και την αποδοτικότητα των ζωικών εκτροφών. 

• ATC: Παροχή και υποστήριξη καινοτόμων ολοκληρωμένων λύσεων 

πληροφορικής για όλες τις επιχειρηματικές λειτουργίες. 

• OTS: Ανάπτυξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων σε Φορείς, 

Δημόσιο Τομέα και άλλους Οργανισμούς. 

• MyIP net-Works: Υπηρεσίες Internet και Datacenter. 

• Seems: Ανάπτυξη λύσεων «ΙοΤ» με τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και 

μηχανικής μάθησης για την υποστήριξη βιομηχανικών μονάδων. 

• Genet: Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών που σχετίζονται με την εμπορική, 

οργανωτική και επικοινωνιακή λειτουργία επιχειρήσεων. 

• Vertitech: Διαχείριση εκπαιδευτικών συστημάτων και ανάπτυξη λογισμικών 

με ιδιαίτερη εξειδίκευση σε εφαρμογές κάθετων αγορών. 

• Act4energy: Υπηρεσίες προσομοίωσης διεργασιών, βελτιστοποίησης 

σχεδιασμού και αύξησης απόδοσης νέων και υφιστάμενων εγκαταστάσεων 

παραγωγής βιοαερίου. 

• ΦΜ Επιχειρείν: Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, 

φορείς και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα. 

• Ten06: Παροχή υπηρεσιών με σκοπό την μείωση του κόστους λειτουργίας, 

την πρόσβαση σε διευρυμένο κύκλο πελατών και τον εκσυγχρονισμό 

επιχειρήσεων. 

• Lioncode: Υλοποίηση έργων e-commerce, πληροφοριακών συστημάτων, 

mobile εφαρμογών και digital marketing. 

• EFB: Ανάπτυξη προηγμένων προϊόντων εφαρμοσμένης ψηφιακής 

τεχνολογίας και παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υποστήριξης, στους τομείς 

της Πρωτογενούς Παραγωγής, των Logistics και του Περιβάλλοντος. 

https://www.aplan.gr/el/
https://www.geosense.gr/
https://explicit.ai/
https://www.atc.gr/
https://ots.gr/
https://myip.gr/
https://www.seems.gr/
https://www.genet.gr/site/el/
https://www.vertitech.gr/
https://act4energy.gr/
https://www.fme.gr/
https://www.ten06.gr/
https://lioncode.gr/
https://efb.gr/el/


• Cogninn: Παροχή τεχνολογικών λύσεων και εφαρμογών για διάφορους 

επαγγελματικούς κλάδους, όπως ίντερνετ και τηλεπικοινωνίες, βιοιατρική, 

οικονομικά, ηλεκτρονική και ενέργεια.   

 

Η Πρώτη Συνάντηση Μελών eMT cluster πραγματοποιείται από την #enaevents, τη 

νέα υπηρεσία της ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης, που σχεδιάζει και υλοποιεί εταιρικές, 

εκπαιδευτικές και ενημερωτικές εκδηλώσεις, δια ζώσης, υβριδικές και 

απομακρυσμένης συμμετοχής στο φυσικό και τον ψηφιακό κόσμο. 

 

Η εταιρεία ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης, παραμένει πιστή στην αποστολή να 

συμβάλλει στην επιχειρηματική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Ξάνθης 

και της ευρύτερης περιοχής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 

στην οποία δραστηριοποιείται.  

 

 

 

Ξάνθη, 21/11/2022 

 

Με την παράκληση να δημοσιευτεί ή μεταδοθεί 

 

Πληροφορίες: Χρήστος Πιτιακούδης, Τμήμα Marketing ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης 

Τ. 25410 83370,  Ε. christos.pitiakoudis@enateam.gr 

 

Περισσότερες πληροφορίες για το eMT Cluster εδώ.  

 

 

 

https://cogninn.com/
https://emtcluster.gr/index.php/el/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


