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Το Υπερταμείο με μια ματιά
An outward national wealth fund with a diversified portfolio of
state companies, serving public interest, by contributing to the
social, environmental & economic development of Greece
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Το όραμα

Investing in Greece’s future prosperity,
creating value equally for the economy,
the society and the environment

Καινοτομία

• Εκσυγχρονισμός
υποδομών
• Εκσυγχρονισμός
πληροφοριακών
συστημάτων
• Αξιοποίηση των
δεδομένων
• Ενίσχυση
υπηρεσιών
• Βελτίωση εμπειρίας
εξυπηρέτησης

Μετασχηματισμός

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στις θυγατρικές μας

• Ψηφιακές λύσεις σε
επιχειρησιακές
προκλήσεις
• “Έξυπνες” υποδομές
και συστήματα
• Αυτοματοποίηση
• Προσωποποιημένες
υπηρεσίες/νέα
μοντέλα υπηρεσιών
• Ανοιχτή καινοτομία

Ο μετασχηματισμός παράγει
δεδομένα
Energy and utilities
Ενέργεια

▪ Έξυπνα
πλέγματα
▪ Έξυπνοι
μετρητές
▪ E-mobility

Ύδρευση – Αποχέτευση

Σιδ/κές &
λοιπές
υποδομές

▪ Ψηφιακές
υπηρεσίες
εκθέσεων
(εφαρμογές, digital
media, online
bookings κλπ.)

▪ Συμβάσεις
smart lease με
χρήση
τεχνολογίας
blockchain

▪ Σύστημα πληροφόρησης επιβατών με
πρόβλεψη για συνδυασμένες μεταφορές
▪ Σύστημα προβλεπτικής συντήρησης με
μηχανική μάθηση
▪ Επέκταση τηλεματικής
▪ Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυίας
▪ Demand responsive transport (DRTS)

Αξιοποίηση
Ακίνητης Περιουσίας
(Real Estate)

▪ Ψηφιοποίηση αρχείου
ακινήτων
▪ Πληροφοριακό
σύστημα διαχείρισης
ακινήτων

Real estate management

Αγορές τροφίμων &
agro logistics

Αστικές μεταφορές

▪ Έξυπνοι μετρητές
▪ Έξυπνα συστήματα παρακολούθησης και
διαχείρισης ροής
▪ Εκσυγχρονισμός συστημάτων ελέγχου και
επικοινωνίας
▪ «Ψηφιακή» διαχείριση νερού και
λυμάτων
▪ Ευφυής διαχείριση κινδύνων

Εκθεσιακά
Κέντρα

Food and supply

Transportation

▪ Αναβάθμιση ψηφιακών
υποδομών
εγκαταστάσεων
▪ Εφαρμογές IoT (ψυγεία,
κυκλοφορία)
▪ Ψηφιακές υπηρεσίες:
συναλλαγές B2B & B2C

Ταχυδρομικές υπηρεσίες

▪ Έξυπνοι αυτοματισμοί και σταθμοί διακίνησης δεμάτων
▪ Έξυπνα τελικά σημεία εξυπηρέτησης (περίπτερα
αυτοεξυπηρέτησης, έξυπνα γραμματοκιβώτια κ.α.)
▪ Ψηφιακά κανάλια για ταχυδρομικές υπηρεσίες (web, mobile, API)
▪ Διαχείριση & παρακολούθηση στόλου
▪ Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυίας

Postal services

Καινοτομία των δεδομένων
https://hcap-challenge.mitefgreece.org/
• 4.300.000 πελάτες
• 9.500km δικτύου ύδρευσης
• 30.000 μετρήσεις κατανάλωσης νερού, σε επίπεδο τριμήνου
• Προκλήσεις:
• Αλγόριθμος για την πρόβλεψη των ελαττωματικών
μετρητών κατανάλωσης ύδατος
• Αλγόριθμος για την πρόβλεψη μελλοντικής κατανάλωσης
μιας παροχής σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα (π.χ. 12 μήνες)
• ς κατανάλωσης παροχής

•
•
•
•
•

Υπηρεσίες ύδρευσης & αποχέτευσης σε > 1,2 εκατ. κατοίκους
1.800km αγωγοί ακαθάρτων και παντορροϊκών υδάτων
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης
• 160.000 m3 ακαθάρτων την ημέρα
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων «Αίνεια»
• 8.000m3 ακαθάρτων την ημέρα
Προκλήσεις:
• Απομάκρυνση φορτίου αζώτου ή/και
φωσφόρου από τα λύματα και αξιοποίησή τους
• Απομάκρυνση φορτίου οργανικού άνθρακα από
τα λύματα & ενεργειακή αξιοποίησή τους

Οι θυγατρικές του Υπερταμείου υιοθετούν τα ανοιχτά δεδομένα
Aνοιχτή επεκτάσιμη ψηφιακή πλατφόρμα για τη διάθεση
και αξιοποίηση των ανοιχτών δεδομένων
Aνάπτυξη, καινοτομία και συνέργειες με το ευρύτερο
οικοσύστημα τεχνολογίας και καινοτομίας
✓
✓

✓
✓

✓

“Ανοιχτά είναι τα δεδομένα που
μπορούν ελεύθερα να
χρησιμοποιηθούν, να
επαναχρησιμοποιηθούν και να
αναδιανεμηθούν από οποιονδήποτε –
υπό τον όρο να γίνεται αναφορά στους
δημιουργούς και να διατίθενται, με τη
σειρά τους, υπό τους ίδιους όρους”

Ωρίμανση στρατηγικής σχετικά με την οικονομία των δεδομένων
Ανάπτυξη κουλτούρας, πολιτικών/διαδικασιών και ικανοτήτων o Τεχνολογικές επιλογές:
o Πλατφόρμα ανοιχτού λογισμικού
για τη διάθεση ανοικτών δεδομένων και ανοικτών
(open-source DMS)
προγραμματιστικών διεπαφών (APIs)
o Ανοιχτά πρότυπα διάθεσης
Διαμόρφωση μοντέλου διακυβέρνησης ανοικτών δεδομένων
δεδομένων
o Διάθεση μέσω APIs
(Open Data Governance model)
o Άδειες διάθεσης που δεν είναι
Εναρμόνιση δεδομένων στο αποθετήριο με βάση διεθνή
αποκλειστικές και επιτρέπουν την
προτυποποίηση, όπου αυτή είναι διαθέσιμη.
ανταλλαγή έργων μέσω διαδικτύου
Προώθηση και γνωστοποίηση της πρωτοβουλίας στο δυναμικό
(π.χ. Creative Commons)
ελληνικό και διεθνές οικοσύστημα καινοτομίας και δημιουργίας
στρατηγικών συνεργασιών

Ο κόμβος ανοιχτών δεδομένων

Οι θυγατρικές
του
Υπερταμείου
παρέχουν για
πρώτη φορά
ανοιχτά
σύνολα
δεδομένων
Go Live:
Δεκέμβριος
2021

Ιστορίες
με
δεδομένα

Οικονομία των δεδομένων
Ευκαιρίες

Προκλήσεις

• Δημιουργία υπηρεσιών και ψηφιακών
προϊόντων προστιθέμενης αξίας
• Δημιουργία νέων - ενίσχυση υφιστάμενων
business models για τις εταιρείες γύρω
από το open data API economy
• Ενεργή συμμετοχή του ανθρώπινου
οικοσυστήματος τεχνολογίας και
καινοτομίας
• Δημιουργία νέων revenue streams υποστήριξη δράσεων με κοινωνικό
αποτύπωμα
• Προώθηση διαφάνειας & λογοδοσίας
• Υποστήριξη σχεδιασμού & στρατηγικών
ESG

• Προσαρμογή των υφιστάμενων πληροφοριακών
συστημάτων
• Υιοθέτηση διαδικασιών επεξεργασίας, καθαρισμού,
διάθεσης και επικαιροποίησης των δεδομένων
• Υιοθέτηση εξειδικευμένων πληροφοριακών
συστημάτων (BI) για την αποθήκευση,
επεξεργασία, συντήρηση και αξιοποίηση των
δεδομένων
• Ενσωμάτωση «έξυπνων» υποδομών και υπηρεσιών
που παράγουν ή αξιοποιούν δεδομένα σε μεγάλη
κλίμακα
• Ενίσχυση δεξιοτήτων και η επανακατάρτιση του
ανθρώπινου δυναμικού στην επιστήμη και
διαχείριση των δεδομένων

Ευχαριστώ
a.sevasti@hcap.gr

