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Το Υπερταμείο με μια ματιά

Ένα Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο με ένα εκτεταμένο portfolio 

δημόσιων επιχειρήσεων που υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον
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Το portfolio του Υπερταμείου εκτείνεται σε βασικούς τομείς της 
οικονομίας
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Tο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας συνεισφέρει στη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού

συστήματος. Να σημειωθεί ότι ως προς το ΤΧΣ, το Υπερταμείο έχει πολύ περιορισμένες εξουσίες, καθώς οι αποφάσεις για την

υλοποίηση της αποστολής και την εξυπηρέτηση του σκοπού του λαμβάνονται αποκλειστικά από τα όργανα διοίκησης του ΤΧΣ.



▪Έξυπνα τελικά σημεία 
εξυπηρέτησης (smart mailboxes)

▪Ψηφιακός ταχυδρόμος
▪Έξυπνοι σταθμοί διακίνησης 

δεμάτων
▪Διαχείριση & παρακολούθηση 

στόλου

▪Έξυπνοι μετρητές
▪Έξυπνα συστήματα παρακολούθησης 

και διαχείρισης ροής
▪Εκσυγχρονισμός συστημάτων 

ελέγχου και επικοινωνίας
▪«Ψηφιακή» διαχείριση νερού και 

λυμάτων

▪ Σύστημα πληροφόρησης επιβατών
με πρόβλεψη για συνδυασμένες 
μεταφορές

▪ Σύστημα προβλεπτικής συντήρησης
οχημάτων

▪Τηλεματική
▪Demand responsive transport (DRTS)

▪Εφαρμογές IoT (ψυγεία, 
κυκλοφορία)

▪Ψηφιακές υπηρεσίες: συναλλαγές 
B2B & B2C

▪Αναβάθμιση ψηφιακών υποδομών 
εγκαταστάσεων

▪Ψηφιοποίηση αρχείου 
ακινήτων

▪Πληροφοριακό σύστημα 
διαχείρισης ακινήτων 

▪ Συμβάσεις smart lease με 
χρήση τεχνολογίας blockchain

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

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός σε εξέλιξη
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Οι υπηρεσίεςΟι εφαρμογές σήμερα



Ανοιχτά δεδομένα – Open Data Hub
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Επιχειρησιακές προκλήσεις – «έξυπνες» υπηρεσίες

• Πρόβλεψη μέσω μηχανισμών μάθησης διαφορετικών 

τύπων κατανάλωσης ρεύματος
• Customer behavior analysis, δημιουργία profile πελατών, και 

εκπτωτικών πολιτικών

• Ενημέρωση των καταναλωτών για προβλέψεις 

κατανάλωσης, πολιτικές εκπτώσεων και άλλες προσφορές

• Aνάλυση των δεδομένων 

κατανάλωσης νερού σε δημόσια κτίρια 
με χρήση αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης

• Εντοπισμός περιπτώσεων υπέρμετρης κατανάλωσης νερού 

ως ένδειξη αφανών διαρροών ή παράτυπης χρήσης για τη 

λήψη ανάλογων μέτρων 

• Έξυπνο σύστημα προγραμματισμού 

μετακίνησης για τους πολίτες. Χρήση 

μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και πολλαπλών datasets

• Αυτοματοποιημένη πρόταση του βέλτιστου μέσου ή 

συνδυασμού ΜΜΜ προς τον πολίτη με βάση τις 

προσωπικές του ανάγκες, τις αντικειμενικές συνθήκες 

κυκλοφορίας και τυχόν περιορισμούς.

• Έξυπνη διαχείριση κίνησης και τιμολόγησης

στη Διώρυγα της Κορίνθου (Vessel Scheduling

Optimization, Large-scale Maritime Data Analytics)

• Αυτοματοποιημένη ενημέρωση για προτεινόμενες ώρες διελεύσεων

και προσφορές

• Πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο για την εκτιμώμενη αναμονή



• 🏆1η θέση, η ομάδα BELLEROPHON. 💡 Παραλαβή και 
παράδοση βαλίτσας ταξιδιωτών από το αεροδρόμιο με τη 
χρήση των ΕΛΤΑ

• 🏆 2η θέση, η ομάδα JBM. 💡 Εφαρμογή Aivio, SaaS με χρήση 
analytics και predictive analytics για την κατανάλωση νερού και 
εξατομικευμένες συμβουλές για την μείωση της κατανάλωσης

• 🏆 3η θέση, η ομάδα Power Rangers.💡 Ενημέρωση σχετικά με 
προγραμματισμένες ή απρόσμενες διαδικασίες αναβάθμισης 
στις δημόσιες υπηρεσίες

• 🏆 4η θέση, η ομάδα Philon. 💡 Χρήση ρομποτικής και τεχνητής 
νοημοσύνης για τη βελτίωση παράδοσης δεμάτων (τελευταίο 
μίλι)

• 🏆 Βραβείο PoC στην ομάδα Gaia. 💡Marketplace για τα 
ακίνητα του δημοσίου
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Οι εφαρμογές του μέλλοντος



Data-driven damage detection of water infrastructure 

Data-driven water demand forecasting 

Data-driven profiling for demand forecasting 

Water quality analysis 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται
εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για
αυτές.

Ιδέες ‘test before invest’

Μonitoring for crisis detection & management 

Νovel auctioning system for improved supply 

management. 

Routing Optimization 

Intelligent system for price suggestion per 

product and product category 

Sensors for sensitive product transportation and 

conservation 

Advanced monitoring for food toxicity and 

harmful ingredients 

Micro-grid digital twins

Renewable energy behaviour analysis

Data-driven insights for renewable energy usage and 

micro-grid deployment



thank you
ευχαριστώ!
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