ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2021
Περισσότερες από 150 αιτήσεις στον διαγωνισμό ψηφιακής καινοτομίας της ΕΥΔΑΠ

Ξεπέρασαν κάθε προσδοκία οι αιτήσεις για τον διαγωνισμό «EYDAP Innovation Challenge»,
με τον οποίο η ΕΥΔΑΠ κάλεσε τους ενδιαφερόμενους να δώσουν καινοτόμες λύσεις για την
πρόβλεψη κατανάλωσης νερού των νοικοκυριών αλλά και τον εντοπισμό ελαττωματικών
μετρητών στο δίκτυο.
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ολοκληρώθηκε, με περισσότερες από 150
αιτήσεις. Δεκάδες αξιόλογες ακαδημαϊκές και ερευνητικές ομάδες, μικρές επιχειρήσεις και
startups με τεχνογνωσία στην επιστήμη, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων,
επιχειρηματική ευφυία, στα συστήματα λογισμικού, τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής
μάθησης, αλλά και εμπειρία στη λειτουργία υδραυλικών συστημάτων, κατέθεσαν αίτηση
καταγράφοντας τις τεχνολογικές τους γνώσεις και δεξιότητες, την εμπειρία τους και τη
στόχευσή τους.
Το «EYDAP Innovation Challenge» αποτελεί τον πρώτο διαγωνισμό καινοτομίας στη σειρά
«HCAP Incentivized competition series», μέσω της οποίας οι δημόσιες επιχειρήσεις που
ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών & Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ)
διαθέτουν για πρώτη φορά δεδομένα (data), περιγράφουν συγκεκριμένα λειτουργικά και
επιχειρησιακά προβλήματα και ζητούν λύσεις. Οι προτάσεις που θα κατατεθούν θα
αξιολογηθούν και θα επαληθευθούν σε πραγματικές συνθήκες.
Ο διαγωνισμός ψηφιακής καινοτομίας της ΕΥΔΑΠ ανακοινώθηκε τον Νοέμβριο και γρήγορα
προσέλκυσε σημαντικό ενδιαφέρον από ερευνητές, ακαδημαϊκούς αλλά και τον ιδιωτικό
τομέα. Το αντικείμενό του παρουσιάστηκε σε ζωντανή εκδήλωση από την ομάδα της ΕΥΔΑΠ,
με δεκάδες συμμετέχοντες και πληθώρα ερωτήσεων και θεμάτων προς διευκρίνιση.
Στο επόμενο βήμα της διαδικασίας έμπειροι κριτές, υπό το συντονισμό του MITEF Greece, θα
κληθούν να αξιολογήσουν τις υποψηφιότητες μέσω της διαδικασίας «ομότιμης αξιολόγησης»
(peer review). Οι επιλεγμένες ομάδες θα ενταχθούν σε πρόγραμμα «καθοδήγησης»
(mentorship) από τους ειδικούς της ΕΥΔΑΠ, προκειμένου να υποστηριχθούν στην ανάπτυξη
των λύσεων που θα καταθέσουν.
Η Πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ, καθηγήτρια Θεοδώρα Βαρβαρίγου δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα
χαρούμενοι για την σημαντική ανταπόκριση στον διαγωνισμό, καθώς αποτελεί μια
πρωτοβουλία της ΕΥΔΑΠ που εγκαινιάζει τη συνεργασία με το οικοσύστημα καινοτομίας της
χώρας και αναμένεται να αποτελέσει προπομπό για ευρύτερες συνεργασίες και από τις άλλες
εταιρίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα.»
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Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ Χάρης Σαχίνης, σχολίασε:
«Τα προβλήματα της καθημερινότητας που αντιμετωπίζουμε, είναι και ευκαιρίες για ενίσχυση
του ψηφιακού μετασχηματισμού της εταιρείας. Είμαστε ενθουσιασμένοι με την ανταπόκριση
επιστημόνων και εταιρειών στην πρόσκληση να καταθέσουν τις ιδέες και προτάσεις τους. Τα
στελέχη μας έχουν προετοιμαστεί με τον καλύτερο τρόπο για να υποστηρίξουν τις ομάδες που
θα ασχοληθούν με τις προκλήσεις και προσβλέπουμε σε θεαματικά αποτελέσματα.»

