
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος και η εταιρία 
EPOPTIA MES Cloud Software σας προσκαλούν στην ενημερωτική εκδήλωση 

που συνδιοργανώνουν με θέμα: 

«Ψηφιοποίηση παραγωγής & είσοδος στο Industry 4.0, 
εφαρμόζοντας τις αρχές της λιτής παραγωγής»

μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ 

Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022, ώρα 15.00-16.30

Κόστος Συμμετοχής: ΔΩΡΕΑΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

To workshop θα επικεντρωθεί στα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν

οι κατασκευαστές για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους, δίνοντας έμφαση τόσο στις

τεχνολογικές προκλήσεις, αλλά και στις προκλήσεις εκπαίδευσης και νοοτροπίας!

Περιγραφή

Να δοθούν απαντήσεις στον προβληματισμό των κατασκευαστών για το πως να

ξεκινήσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους.

Η προσωπική κατανόηση του όρου Industry 4.0 και πως μπορούν να το εισάγουν Step

by Step στη καθημερινότητά τους.

Η παρουσίαση ενός Case Study από κατασκευαστή που εξέλιξε την επιχείρηση του, σε

αμιγώς εξαγωγική, χωρίς την ανάγκη επένδυσης μεγάλων ποσών και αλλαγής

υποδομών.

Σκοπός

https://forms.gle/RFtKDmGPFyEzJGfM6


Εισηγητής: Ιωάννης Σαββαΐδης
Co-Founder Epoptia Cloud MES. Entrepreneur & Team building enthusiast. MES 
Consultant. BA Automation Engineer, Machine Vision & Software development Engineer.

• Εισαγωγή & Ιστορικό

• Τα προβλήματα των κατασκευαστών συναρμολόγησης.

• Ποια τα εμπόδια του ψηφιακού μετασχηματισμού τους?

• Τι είναι Industry 4.0 για τους κατασκευαστές συναρμολόγησης?

• Τι θα πρέπει να προσέξουν κατά την εκκίνηση της προσπάθειας?

• Case Study από καινοτόμο κατασκευαστή.

• Q&A

Πρόγραμμα

«Ψηφιοποίηση παραγωγής & είσοδος στο Industry 4.0, 
εφαρμόζοντας τις αρχές της λιτής παραγωγής»

➢ Σε καινοτόμους κατασκευαστές, που μέσω της τεχνολογίας θέλουν να εξελίξουν τις υπηρεσίες και

τα προϊόντα που προσφέρουν.

➢ Σε εταιρείες παροχής λύσεων μηχανογράφησης και ενσωμάτωσης λογισμικού (ERP Consultants &

Software Integrators)

Ενδεικτικοί κλάδοι κατασκευαστών:

• Κατασκευαστές επίπλων

• Εξοπλισμού εστίασης

• Κοπές μετάλλων και μεταλλικών κατασκευών

• Ετικετοποιΐες & εκτύπωση έντυπων προϊόντων

• Κατασκευαστές κουφωμάτων & Πορτών

• Συναρμολόγηση μπαταριών & Μηχανικών μερών

• Ηλεκτρολογικών πινάκων

• Κοσμημάτων μόδας

• Εναλλακτών θερμότητας & Air Condition

• Σχοινιών & Πλαστικών προϊόντων

• Σακουλοποίησης

• Γυαλιών οράσεων & ηλίου

Σε ποιους απευθύνεται

https://www.linkedin.com/in/ioannis-savvaidis-378a6aa4/

