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ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Αναπτύσσοντας ικανότητες και δεξιότητες
στη Βιομηχανία 4.0

Καλώς ορίσατε στο τέταρτο και τελευταίο newsletter του έργου SEE4.0. Το έργο φτάνει στο
τέλος του, με έναν αριθμό παραδοτέων διαθέσιμων προς χρήση, από όλους που ενδιαφέρονται
να λάβουν γνώση ικανότητες και δεξιότητες στη Βιομηχανία 4.0. Καθώς ο κόσμος αντιμετωπίζει
άνευ προηγουμένου προκλήσεις, η ανάγκη των Μ.Μ.Ε. στην Ευρωπαϊκή Ένωση να συμβαδίσουν
με τις εξελίξεις στην Βιομηχανία 4.0, γίνεται όλο και πιο επιτακτική. Υπό αυτό το πρίσμα, τα
αποτελέσματα του SEE4.0 είναι πολύ σημαντικά καθώς μπορούν να βοηθήσουν ιδιοκτήτες
ΜΜΕ, διευθυντές και το προσωπικό να εξερευνήσουν επαρκώς τις ψηφιακές τεχνολογίες.
Μπορείτε να εξερευνήσετε τα αποτελέσματα του έργου κάνοντας εγγραφή στις παρακάτω
ιστοσελίδες:

Καλωσόρισμα απο τον Ντορού Καντεμίρ (Ludor Engineering)

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, το οποίο
αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Τα παρακάτω παραδοτέα έχουν δημιουργηθεί στο SEE4.0

1. Εισαγωγή της βιομηχανίας 4.0 στις ΜΜΕ - πρακτικό έγγραφο εφαρμογής. Παρέχει
σημαντική πληροφόρηση για τη Βιομηχανία 4.0 σε περιβάλλον Μ.Μ.Ε. με τη μορφή συλλογής από
«συνταγές» κατάλληλες για ΜΜΕ οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν απευθείας από τους
ιδιοκτήτες και τους διευθυντές. Περιλαμβάνει πρακτικές προσεγγίσεις που υποστηρίζουν τις
Μ.Μ.Ε. στην ενσωμάτωση της Βιομηχανίας 4.0, επωφελούμενη του μειωμένου κόστους των
τεχνολογιών όπως τρισδιάστατη εκτύπωση, ρομποτική, επαυξημένη πραγματικότητα κτλ. 

2. Στοιχεία κατάρτισης SEE4.0 αρθρωτού / σπονδυλωτού τύπου. Επιτρέπει στις Μ.Μ.Ε. να
υλοποιήσουν διαφορετικά στοιχεία της Βιομηχανίας 4.0 βήμα προς βήμα. Εστιάζει σε βασικά
χαρακτηριστικά σχετιζόμενα με τη Βιομηχανία 4.0: τεχνολογία και επιχειρηματικότητα, ICT και
κυβερνοασφάλεια, αυτοματισμός, Βιομηχανικό ΙοΤ, CAD/CAM, 3D (τρισδιάστατη) Εκτύπωση,
Επιχειρηματικότητα για τη Βιομηχανία 4.0 (συμπεριλαμβανομένων χρηματοδοτικών εργαλείων
ώστε να βοηθηθούν οι ΜΜΕ να αναπτυχθούν), διεθνοποίηση.

3. Εργαλειοθήκη SEE4.0 με εξατομικευμένες διαδρομές εκμάθησης. Είναι μία καινοτόμος
μαθησιακή διαδρομή που περιλαμβάνει, εκτός των παραπάνω παραδοτέων, μία συλλογή από
μελέτες  περίπτωσης για τα στοιχεία της Βιομηχανίας 4.0 και μία συλλογή από σχετικά εργαλεία
και πηγές που επεξηγούν τα στοιχεία της Βιομηχανίας 4.0. 

Ιδιοκτήτες Μ.Μ.Ε., διευθυντικά στελέχη σε διάφορα επίπεδα και όλο το προσωπικό που έχει
ανατεθεί να ακολουθήσει τις προκλήσεις της Βιομηχανίας 4.0.
Εκπαιδευτές ΕΕΚ, οργανισμοί κατάρτισης και ενδιαφερόμενοι φορείς, που σχετίζονται με
δομές που συνδέονται με ΜΜΕ (π.χ. Εμπορικά Επιμελητήρια, Σύλλογοι, Επιχειρηματικές
Λέσχες, επαγγελματικές οργανώσεις) και δημόσιοι λειτουργοί υπεύθυνοι για τη χάραξη
πολιτικής ΕΕΚ.

Ο κύριος στόχος του SEE4.0 είναι η ενίσχυση των βασικών ικανοτήτων (που απαιτούνται στη
βιομηχανία 4.0) των ιδιοκτητών και διευθυντών Μ.Μ.Ε. μέσω της ανάπτυξης καινοτόμου υλικού
κατάρτισης, προκειμένου να εκπαιδεύσει και να εξοπλίσει αυτήν την ομάδα με σχετικές γνώσεις,
δεξιότητες και ικανότητες για τη Βιομηχανία 4.0.
Το έργο SEE4.0 απευθύνεται σε:

Σκοπός του Έργου και Ομάδες Στόχοι

Αποτελέσματα του Έργου

https://see40.erasmus.site/toolkit/login


Οι εταίροι μοιράστηκαν πληροφορίες και παρουσίασαν τα παραδοτέα του έργου SEE4.0 μέσω των
Πολλαπλασιαστικών Εκδηλώσεων για ΜΜΕ. Τα παραδοτέα έτυχαν θετικής αποδοχής από τους
συμμετέχοντες. Παρακάτω μπορείτε να δείτε φωτογραφίες από κάποιες Πολλαπλασιαστικές
Δράσεις του SEE 4.0.

Σεμινάρια για τη Βιομηχανία 4.0 για ΜΜΕ

Iasi, 12.02.2022 Bucharest, 25.02.2022 

Larissa, 17.12.2021 30.03.2022 

Heraklion, 13.04.2022 

Τελευταία Συνάντηση Εταίρων στην Κρήτη
Η τελευταία συνάντηση των εταίρων
του προγράμματος SEE4.0, έγινε στο
Επιμελητήριο Ηρακλείου στις 11
Απριλίου 2022. Κατά τη συνάντηση, οι
εταίροι του προγράμματος
παρακολούθησαν την πρόοδο του
έργου και συμφώνησαν σε ένα σύνολο
ενεργειών και παραδοτέων για την
επόμενη περίοδο. 

21.04.2022 



Meet the partners

www.danmar-computers.com.pl

www.ludoreng.com

www.fygconsultores.com

www.camis.pub.ro

www.mecb.com.mt

www.ebeh.gr

www.kainotomia.com.gr


