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Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Δομής στήριξης νεοφυών
επιχειρήσεων και επιχειρηματικότητας και eMT cluster

Με στόχο την διαμόρφωση ενός πλαισίου κοινών ενεργειών για την ενίσχυση της καινοτομίας

και της επιχειρηματικότητας, υπεγράφη την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021, Μνημόνιο

Συνεργασίας μεταξύ του Επιμελητηρίου Δράμας και του Συνεργατικού Σχηματισμού eMT cluster.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας κ. Στέφανος Γεωργιάδης και ο νόμιμος εκπρόσωπος

της εταιρείας ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης, Φορέα Αρωγού του eMT cluster κ. Σταύρος Αμοιράς

επισφράγισαν την συνεργασία των δύο μερών με σκοπό την δημιουργία πολλαπλασιαστικών

οφελών, τόσο σε επίπεδο χρόνου επίτευξης των σημαντικών τους στόχων όσο και σε επίπεδο

οικονομιών κλίμακας.

Η συνεργασία αυτή θα αξιοποιήσει αφενός τις από κοινού δυνατότητες τους προκειμένου να

πολλαπλασιαστούν οι ευκαιρίες εξέλιξης της επιχειρηματικότητας, της διακράτησης και

προσέλκυσης εργατικού δυναμικού υψηλών δεξιοτήτων, με επίκεντρο την Περιφέρεια

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αφετέρου θα αποτελέσει ένα σημαντικό σημείο αναφοράς

και υποστήριξης τοπικών οργανισμών, επαγγελματικών ενώσεων και μεμονωμένων

επιχειρήσεων για την επιλογή και εφαρμογή μεθόδων και τεχνολογιών που χρειάζονται,

προκειμένου να ενισχύσουν το έργο και την ανάπτυξη τους.

Σημαντικά κοινωνικά και επιχειρηματικά οφέλη αναμένεται να αποκομιστούν από την

συνεργασία αυτή, καθώς δίνεται η δυνατότητα σε νεοφυείς ομάδες επιχειρηματικότητας να

παρουσιάσουν τις καινοτόμες επιχειρηματικές τους ιδέες και να συνδεθούν άμεσα με το

κατάλληλο επενδυτικό κοινό, εξασφαλίζοντας έτσι την διασύνδεση των απαιτήσεων της αγοράς

και της καινοτόμου επιχειρηματικότητας λειτουργώντας ως μοχλός ανάπτυξης στην Περιφέρεια

Αν. Μακεδονίας & Θράκης.



Το eMT cluster αποτελεί το πρώτο Συνεργατικό Σχηματισμό Καινοτομίας και Τεχνολογίας στη

Περιφέρεια ΑΜΘ, του οποίου Φορέας Αρωγός είναι η ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης, έχει ως στόχο

την ανάπτυξη ενός μοναδικού οικοσυστήματος τεχνολογιών που θα επιταχύνει (fast digital on

boarding) και ταυτόχρονα θα μειώνει το κόστος προσαρμογής των επιχειρήσεων κάθε μεγέθους

στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό.

Το Lab.40 αποτελεί την πρώτη περιφερειακή δομή στήριξης της επιχειρηματικότητας στην

ελληνική επικράτεια και έχει ως στόχο να συμβάλει ενεργά στην ανάπτυξη της

επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας καθώς και να στηρίξει ολιστικά και ουσιαστικά τους

ωφελούμενους μέσα από τις υπηρεσίες επιτάχυνσης και θερμοκοιτίασης που προσφέρει.

Ως πρώτη κοινή δράση, οι κύριοι Γεωργιάδης και Αμοιράς ανακοίνωσαν τον προγραμματισμό

ενημερωτικής εκδήλωσης της Δομής Στήριξης νεοφυών επιχειρήσεων & επιχειρηματικότητας του

Επιμελητηρίου Δράμας Lab40 και του πρώτου Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας και

Τεχνολογίας στην Περιφέρεια ΑΜΘ, eMT cluster, με τίτλο «Εγκαίνια Θερμοκοιτίδας Lab.40 –
Παρουσίαση eMT cluster» η οποία θα πραγματοποιηθεί στο προσεχές διάστημα.

Ξάνθη, 19/11/2021
Με την παράκληση να δημοσιευτεί.
Επισυνάπτεται σχετική φωτογραφία.
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