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Έρχεται ο 1ος Μαραθώνιος Καινοτομίας από τον
ΣΕΒ
2019/07/11 10:00 στην κατηγορία ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

O ΣΕΒ, σε συνεργασία με την Crowdpolicy, διοργανώνει τον 1ο Μαραθώνιο
Καινοτομίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της βιομηχανίας, τον προσεχή
Νοέμβριο.
Το Industry 4.0 NOW Crowdhackathon είναι μία πρωτοβουλία ανοιχτής καινοτομίας
του ΣΕΒ, με στόχο να φέρει το οικοσύστημα της καινοτομίας και των startups πιο
κοντά στην ελληνική βιομηχανία, και να διερευνηθούν δυνατότητες και σενάρια
ψηφιακού μετασχηματισμού και καινοτομικής ανάπτυξης των ελληνικών
επιχειρήσεων.
Η πρωτοβουλία “4.0 NOW” επιδιώκει να συμβάλει:
Στην ανάπτυξη οικοσυστήματος καινοτομίας γύρω από εδραιωμένες
επιχειρήσεις.
Στη συνεργασία μεταξύ νεοφυών και εδραιωμένων επιχειρήσεων.
Στην ανάπτυξη συμπράξεων επιχειρήσεων με Πανεπιστήμια και ερευνητικές
ομάδες με στόχο την υλοποίηση έργων έρευνας και ανάπτυξης.
Στον προσανατολισμό των προγραμμάτων έρευνας σε επιστημονικές και
τεχνολογικές περιοχές, που σχετίζονται με την ελληνική οικονομία, τη
βιομηχανία και τις ανάγκες της.
Στον εντοπισμό και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού με δεξιότητες που
χρειάζονται οι επιχειρήσεις για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την

επιχειρησιακή υποστήριξη των εφαρμογών του “Industry 4.0”.
Αντικείμενο του Μαραθωνίου είναι η εξεύρεση λύσεων, εφαρμογών, συστημάτων και
επιχειρησιακών μοντέλων επί πραγματικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν
επιχειρήσεις της βιομηχανίας και των συναφών προς αυτή, υπηρεσιών στους τομείς
της δικτύωσης, της ψηφιοποίησης και της τεχνητής νοημοσύνης.
Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση μεταβάλει τους κανόνες παραγωγής, τις επιχειρήσεις
συνολικά, το εργατικό δυναμικό, ακόμα και την ίδια την κοινωνία. Η νέα ψηφιακή
πραγματικότητα περιλαμβάνει προκλήσεις, αλλά και λύσεις, καθώς αυξάνει τις
δυνατότητες σύνδεσης, επεξεργασίας και πρόσβασης στη γνώση.
Οι δυνατότητες αυτές θα πολλαπλασιαστούν με τις αναδυόμενες τεχνολογικές
τάσεις, σε τομείς όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence), η
ρομποτική, το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT), τα αυτόνομα οχήματα, η
τρισδιάστατη εκτύπωση 3D, η νανοτεχνολογία, η βιοτεχνολογία, η επιστήμη των
υλικών, η αποθήκευση ενέργειας, τα Βig Data, οι κβαντικοί υπολογιστές, οι
τεχνολογίες Distributed Ledger και η γνωστική υπολογιστική.
Η συνεργασία ερευνητικών ομάδων, νεοφυών επιχειρήσεων και καθιερωμένων
μεγάλων εταιρειών μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών
μοντέλων, στην προώθηση νέων καινοτόμων προϊόντων, καθώς και στη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ενδεικτικά θεματικά αντικείμενα (crowdhackathon challenges) του Industry 4.0
NOW Crowdhackathon είναι:
Αυτοματοποίηση εργοστασίου, intelligent robotics, Cobots, Human Machine
Interaction.
«Zero defects» – Μείωση σφαλμάτων παραγωγής και ελαττωματικών προϊόντων,
έγκαιρος εντοπισμός αστοχιών προϊόντος χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.
Εξατομικευμένος σχεδιασμός προϊόντων και εφαρμογές Virtual, Augmented and
Mixed Reality.
Διαχείριση της ροής αγαθών & ιχνηλασιμότητα κατά μήκος της αλυσίδας αξίας.
Βελτίωση αποδοτικότητας εφοδιαστικής αλυσίδας.
Digital twinning – προσομοίωση εργοστασίου για βελτιστοποίηση λειτουργίας.
Virtual κέντρα ελέγχου – Απομακρυσμένη παρακολούθηση και επιβεβαίωση
ομαλής λειτουργίας εργοστασίου και σωστής εκτέλεσης εργασιών.
Λήψη αποφάσεων με δεδομένα πραγματικού χρόνου.
Πρόβλεψη βλαβών – προληπτική συντήρηση.
Βελτιστοποίηση ενεργειακής αποδοτικότητας.
«Zero waste» – έξυπνη διαχείριση & αξιοποίηση απορριμμάτων.

Στον Μαραθώνιο καλούνται να συμμετέχουν μηχανικοί παραγωγής, ερευνητές,
προγραμματιστές, αναλυτές, designers, business consultants, επαγγελματίες,
στελέχη, φοιτητές, startups, καθώς και οποιοσδήποτε επιθυμεί να συμβάλλει ενεργά
στην ανάπτυξη υπηρεσιών και εφαρμογών που προωθούν την καινοτόμο
επιχειρηματικότητα και την ψηφιακή αναβάθμιση της βιομηχανίας και των
επιχειρήσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στο σύνδεσμο που ακολουθεί:
https://crowdhackathon.com/4now/

