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Δυναμική συμμετοχή του ΔΕΔΔΗΕ στη Δράση Go 4.0 Green του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

 
Δυναμική ήταν η συμμετοχή του ΔΕΔΔΗΕ στον πρώτο μαραθώνιο καινοτομίας 

για την ενέργεια και το περιβάλλον «Go 4.0 Green Crowdhackathon» που 
διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου από το 

Υπουργείο Περιβάλλοντος, με την τεχνική και επιχειρησιακή υποστήριξη της 
εταιρείας τεχνολογίας και ψηφιακής καινοτομίας Crowdpolicy. 

Στόχος του Μαραθωνίου «Go 4.o Green Crowdhackathon», ήταν η ανάδειξη 

εφαρμογών πράσινης καινοτομίας οι οποίες συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των 
μεγάλων περιβαλλοντικών προκλήσεων της εποχής μας αλλά και εφαρμογών 

που συνεισφέρουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την αναβάθμιση των 
υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το «Go 4.0 Green 

Crowdhackathon» αποτελεί το πρώτο σημαντικό βήμα για τη δημιουργία ενός 
ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στους τομείς 

του περιβάλλοντος και της ενέργειας. 
 

Κατά τη διάρκεια του «Go 4.0 Green crowdhackathon», στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ 
συμμετείχαν ενεργά στην υποστήριξη των ομάδων, μεταφέροντας τη γνώση και 

την εμπειρία τους, ενώ μέσα στο 2020 θα διερευνηθούν συνεργασίες με τις 
startup εταιρείες που συμμετείχαν και διακρίθηκαν στο Go 4.0 Green καθώς και 

με ενδιαφερόμενες ομάδες από όλη την Ελλάδα μέσα από σχετική πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

 

Ο ΔΕΔΔΗΕ υλοποιεί στην πράξη δράσεις για την προώθηση της καινοτομίας, του 
ψηφιακού μετασχηματισμού και την προώθηση της συνεργασίας με δυναμικές 

ομάδες startup στον χώρο της ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό αξιοποιούνται 
επιχειρησιακές υποδομές όπως το εργαστήριο καινοτομίας για την ενέργεια και 

τα έξυπνα δίκτυα στην Ελλάδα, καθώς και η πιλοτική διάθεση πλατφόρμας 
ανοικτών ανωνυμοποιημένων δεδομένων (open data) που θα είναι σε 

λειτουργία στο επόμενο διάστημα και θα επιτρέπει τη συνεργασία startup 
ομάδων και τη δυνατότητα ερευνητών να καινοτομήσουν.  

 
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι στον μαραθώνιο καινοτομίας συμμετείχαν 

στελέχη του Υπουργείου, εποπτευόμενοι φορείς,  καθώς και στελέχη ιδιωτικών 
εταιρειών, υποστηρίζοντας τις ομάδες στην υλοποίηση της εφαρμογής τους.  

 
Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2019     Από το Γραφείο Τύπου 


