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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Βιομηχανία 4.0: Ο ΤΙΤΑΝ εγκαινιάζει                                                                                                                      
το Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Ομίλου 

Στο πλαίσιο της συνεχούς ενίσχυσης των δυνατοτήτων του στην εποχή της 4ης βιομηχανικής 
επανάστασης, ο Τιτάνας εγκαινίασε το Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού (Digital Center of 
Competence) του Ομίλου ως ουσιαστικό μέρος των δράσεων για τη βελτίωση της 
αποδοτικότητας της παραγωγής και της ανταγωνιστικότητάς του, καθώς και της ανάπτυξης νέων 
τρόπων σύνδεσης και επαφής με τους πελάτες του.  

Το Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού, θα συγκεντρώσει τα ψηφιακά εργαλεία και τη σχετική 
εξειδικευμένη γνώση που υπάρχουν στον Όμιλο και θα αναβαθμίσει τις δράσεις που υλοποιήθηκαν στο 
πλαίσιο της «Ψηφιακής Πρωτοβουλίας» του (Digital Initiative) που ξεκίνησε τον Μάιο του 2017.  

Τα τρία τελευταία χρόνια ο Όμιλος εισήγαγε στις επιχειρηματικές του μονάδες ανά τον κόσμο μεγάλο 
αριθμό πιλοτικών προγραμμάτων και λύσεων που στηρίχθηκαν στη χρήση των νέων ψηφιακών 
τεχνολογιών, επιτυγχάνοντας σημαντικά αποτελέσματα σε τομείς όπως η βελτιστοποίηση των λειτουργικών 
επιδόσεων σε γραμμές παραγωγής με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, η πρόβλεψη αστοχίας του εξοπλισμού 
μέσω εργαλείων μηχανικής μάθησης, η αναβάθμιση των αισθητήρων και των λειτουργικών δεδομένων των 
εγκαταστάσεων, η χρήση drones για την επιθεώρηση λατομείων και εργοστασίων, η ψηφιακή διαχείριση 
της εφοδιαστικής αλυσίδας, κ.α. Για την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων αναπτύχθηκαν συνεργασίες 
με εξωτερικούς συνεργάτες - παρόχους καινοτόμων λύσεων και τεχνολογίας, ενώ προσλήφθηκαν αρκετοί 
εμπειρογνώμονες με εξειδικευμένες δεξιότητες, τόσο στο Επιτελικό Κέντρο Ομίλου όσο και στις 
επιχειρηματικές μονάδες.  

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ, επιταχύνοντας τις προσπάθειες ψηφιακού μετασχηματισμού με τη σύσταση του σχετικού 
Κέντρου, επιδιώκει τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας και την καλύτερη υποστήριξη των πρωτοβουλιών 
και λύσεων που αναπτύσσονται σε τοπικό επίπεδο. Παράλληλα, συνεχίζει την ανάπτυξη και την ευέλικτη 
προσαρμογή του στις μελλοντικές εξελίξεις, εφαρμόζοντας μια οικονομικά αποδοτική προσέγγιση στο 
ψηφιακό του πρόγραμμα. 

Κατά τη φάση έναρξης, το Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού θα αποτελείται από μια κεντρική ομάδα 
ειδικών του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, συμπεριλαμβανομένων επιστημόνων δεδομένων και εμπειρογνωμόνων σε 
θέματα προηγμένης ανάλυσης (advanced analytics experts), οι οποίοι θα συντονίζουν τις δράσεις ψηφιακού 
μετασχηματισμού στον Όμιλο και θα συνεργάζονται με τη Διεύθυνση Πληροφορικής για τη δημιουργία 
υποδομών νέας γενιάς. Σε αυτήν την προσπάθεια θα συμβάλουν επίσης νέοι επαγγελματίες που 
αποφοίτησαν από το «ReGeneration Academy for Digital Acceleration I Data Science Lab – Powered by 
TITAN», μια πρόσφατη πρωτοβουλία του Ομίλου TITAN που στοχεύει στην ενίσχυση των εξειδικευμένων 
δεξιοτήτων των νέων επιστημόνων. 
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