
Industry 4.0
για τον Ψηφιακό 

Μετασχηματισμό της 
Ελληνικής Βιομηχανίας

Νίκος Παπαθανάσης
Υφυπουργός Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων



Προκλήσεις για την Ευρώπη 
και την Ελλάδα

4η Βιομηχανική 
Επανάσταση

Προστασία 
περιβάλλοντος

Διεθνής εμπορικός 
ανταγωνισμός

Δημογραφικό

Πρόσβαση σε 
στρατηγικά υλικά
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Στρατηγική κατεύθυνση

Ψηφιακοποίηση της 
βιομηχανίας

Μετάβαση στην κυκλική 
οικονομία και στην οικονομία 

χαμηλού ανθρακικού 
αποτυπώματος

Δημιουργία Αλυσίδων Αξίας 
Κοινού Ευρωπαϊκού 

Ενδιαφέροντος & 
Διεθνοποίηση Επιχειρήσεων

Ανάπτυξη δεξιοτήτων 
ανθρωπίνου δυναμικού

Ανάπτυξη διεθνών 
συνεργασιών και 

αλυσίδων αξίας για 
στρατηγικά υλικά
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Τι θα πει ψηφιακοποίηση  της βιομηχανίας: 
Εννέα ενδεικτικές τεχνολογικές οικογένειες

BlockchainΑυτόνομα Ρομπότ, Cloud
Αποθήκευση, χρήση δεδομένων, λογισμικού ή και 

υπηρεσιών  διαδικτυακά.
Αυτόνομα ρομπότ που αλληλεπιδρούν  με τους 

ανθρώπους  και μεταξύ τους και κυρίως 
μαθαίνουν

Ανοιχτό κατανεμημένο καθολικό (βάση 
δεδομένων) που επιτρέπει με ασφάλεια  τη 
μετάδοση πληροφοριών χωρίς τον  έλεγχο 

οποιασδήποτε κεντρικής αρχής

Διαχείριση Μεγάλων 
Βάσεων Δεδομένων (Big Data), 

Τεχνητή Νοημοσύνη – AI Επαυξημένη πραγματικότητα

Η συλλογή και η εμπεριστατωμένη αξιολόγηση 
δεδομένων από πολλές διαφορετικές πηγές, και 

πελατών για την υποστήριξη και την λήψη 
αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο.

Συνδυασμός φυσικών και ψηφιακών πληροφοριών σε 
πραγματικό χρόνο με χρήση διεπαφών που επιτρέπουν 
την αντιπαραβολή ψηφιακών πληροφοριών πάνω στο 

φυσικό περιβάλλον.

Υποστηρικτικές τεχνολογίες που συνδυαζόμενες 
επιτρέπουν στις  μηχανές να αισθάνονται, να 
κατανοούν, να ενεργούν και να μαθαίνουν. 

Cybersecurity Additive Manufacturing (3D) Διαδίκτυο Των Πραγμάτων-ΙοΤ
Ασφαλείς, αξιόπιστες επικοινωνίες

καθώς και προηγμένη ταυτοποίηση και διαχείριση 
της πρόσβασης των μηχανημάτων και των 

χρηστών.

Παραγωγή εξατομικευμένων,  μεμονωμένων αγαθών 
βάσει συγκεκριμένων απαιτήσεων των πελατών

Δίκτυο διασυνδεδεμένων συσκευών που επικοινωνούν 
μέσω σχετικών πρωτοκόλλων. 
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Αναμενόμενες αλλαγές στη 
βιομηχανία

• Φέρουν ενσωματωμένους 

αισθητήρες ,  έχουν δυνατότητα 

επεξεργασίας δεδομένων και 

συνδυάζουν τεχνολογίες 

τεχνητής νοημοσύνης που τους 

επιτρέπει να κεφαλαιοποιούν τη 

γνώση και τελικά να μαθαίνουν 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ
«ΕΞΥΠΝΑ» 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΔΥΝΑΜΩΜΕΝΟ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ
ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ

ΝΈΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ
ΜΟΝΤΕΛΟ

1 2 3 4 5
• Τεχνολογίες όπως 3D παραγωγή, 

αυτόνομα ρομπότ, επαυξημένη 

πραγματικότητα αλλάζουν τον τρόπο 

εργασίας, μειώνουν λειτουργικά 

κόστη και συμβάλλουν στη βελτίωση 

της ποιότητας παραγωγής

• Οι ψηφιακές δεξιότητές του 

ανθρώπινου δυναμικού 

αναβαθμίζονται και  τα 

καθήκοντα των εργαζομένων 

μεταβάλλονται

• Οι σχέσεις των επιχειρήσεων 

εντός του ευρύτερου  

οικοσυστήματος  γίνονται πιο 

στενές, πιο συντονισμένες 

• Νέα κλαδικά οικοσυστήματα 

αναδύονται

• Ενσωμάτωση  προϊόντων και 

υπηρεσιών κατά την διάθεσή τους 

(servitisation)
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Τι σχεδιάζουμε

 Το νέο ΕΣΠΑ με εξασφάλιση πόρων με έμφαση στη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας 
στο Industry 4.0

 Διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής για την 4η Βιομηχανική Επανάσταση σε συνεργασία με 
την SRSS

 Συμμετοχή στο European Battery Innovation integrated project - την Αλυσίδα Αξίας για τις 
μπαταρίες

 Ψηφιοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης επιχειρήσεων και ενιαίου συστήματος 
εποπτείας

 Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αδειοδότησης και Διαχείριση Big 
Data

 Δράσεις ενίσχυσης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων ανθρωπίνου 
δυναμικού και δράσεις συνεργατικών σχηματισμών 6



Ευχαριστώ πολύ 

για την προσοχή σας!
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