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Περίληψη  

Οι ραγδαίες εξελίξεις στην Τεχνητή Νοηµοσύνη (ΤΝ) και η εντατικοποίηση της υιοθέτησης ΤΝ 

σε τοµείς όπως η υγεία, η ασφάλεια, οι µεταφορές και ο δηµόσιος τοµέας θέτουν σοβαρές 

προκλήσεις στις κυβερνήσεις καθώς πρέπει να διαχειριστούν την κλίµακα και την ταχύτητα των 

µεταβάσεων που συντελούνται σε επίπεδο κοινωνίας και τεχνολογίας. Η διακυβέρνηση της ΤΝ 

είναι ένα από τα κρίσιµα ζητήµατα που πραγµατεύεται το παρόν πόνηµα. Τα νέα ευφυή 

συστήµατα της ΤΝ προσφέρουν ευκαιρίες για αύξηση της οικονοµικής αποδοτικότητας και της 

ποιότητας ζωής, αλλά ενέχουν επίσης απρόβλεπτες συνέπειες, οι οποίες οδηγούν σε νέες µορφές 

κινδύνων που πρέπει να αντιµετωπιστούν. Για να µεγιστοποιηθούν τα οφέλη και να 

ελαχιστοποιηθούν οι δυσµενείς συνέπειες, οι κυβερνήσεις σε παγκόσµιο επίπεδο πρέπει να 

κατανοήσουν σε βάθος τους κινδύνους που αναδύονται, αναπτύσσοντας ρυθµιστικές διαδικασίες  

και νέες µορφές διακυβέρνησης για την αντιµετώπιση των προκλήσεων. Η παρούσα εργασία στο 

εισαγωγικό µέρος κάνει µια ιστορική αναδροµή στις Βιοµηχανικές Επαναστάσεις, καταλήγοντας 

στην 4η Βιοµηχανική Επανάσταση που βρίσκεται σε εξέλιξη και την ανάδυση τεχνολογιών όπως 

η Τεχνητή Νοηµοσύνη. Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφεται το εννοιολογικό πλαίσιο της ΤΝ και 

οι εφαρµογές της σε τοµείς που αφορούν τη διακυβέρνηση όπως η υγειονοµική περίθαλψη σε 
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γηράσκουσες κοινωνίες και η δηµόσια ασφάλεια µέσα από σύγχρονα συστήµατα 

παρακολούθησης. Στο δεύτερο κεφάλαιο, επιχειρείται η ανάλυση της επίδρασης της ΤΝ στη 

φιλελεύθερη Δηµοκρατία και η ανάγκη διαµόρφωση µιας αξιόπιστης ΤΝ. Στο τρίτο κεφάλαιο, 

συνοψίζονται τα βήµατα προόδου που έχουν συντελεστεί για την παγκόσµια διακυβέρνηση της 

ΤΝ δεδοµένης της αυξανόµενης πολυπλοκότητας, η ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών καθώς και η 

ευρωπαϊκή προσέγγιση.   
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Abstract  

Rapid developments in Artificial Intelligence (AI) and the intensification of AI adoption in areas 

such as health, security, transport and the public sector pose serious challenges for governments 

as they have to manage the scale and speed of transitions at the level of society and technology. 

The governance of ΑΙ is one of the critical issues addressed in this paper. New intelligent AI 

systems offer opportunities to increase economic efficiency and quality of life, but also have 

unpredictable consequences, leading to new forms of risks that need to be addressed. To 

maximize the benefits and minimize the adverse effects, governments around the world need to 

understand in depth the emerging risks by developing regulatory processes and new forms of 

governance to meet the challenges. The present work in the introductory part makes a historical 

review of the Industrial Revolutions, culminating in the 4th Industrial Revolution that is in 

progress and the emergence of technologies such as Artificial Intelligence. The first chapter 

describes the conceptual framework of AI and its applications in areas related to governance such 

as health care in aging societies and public safety through modern monitoring systems. In the 

second chapter, the analysis of the influence of AI in the democratic states and the need to form a 

trustworthy AI are attempted. The third chapter summarizes the steps forward for global 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι τέσσερις βιοµηχανικές επαναστάσεις: από τον ατµό στα Big Data  

Οι βιοµηχανικές επαναστάσεις σηµατοδοτούν εποχές ή περιόδους µέσα στις οποίες νέες 

τεχνολογίες αναπτύσσονται και ενσωµατώνονται στους κοινωνικούς ιστούς, συντελώντας στον 

ευρύτερο κοινωνικό µετασχηµατισµό. Αποτελούν τη µετάβαση σε µια νέα εποχή µε σηµαντικές 

αλλαγές που υπερβαίνουν τις διακριτές τεχνολογικές δυνατότητες και µετατοπίζουν ολόκληρα 

συστήµατα εξουσίας. 

Η Πρώτη Βιοµηχανική Επανάσταση που πρωτοεµφανίστηκε στο Ηνωµένο Βασίλειο τον 18ο 

αιώνα έφερε στο προσκήνιο την ισχύ του ατµού, όπου έκανε την παραγωγή µηχανική ώθησε σε 

µια νέα δυναµική αύξησης της παραγωγής, η οποία µε τη σειρά της οδήγησε στην αστικοποίηση, 

την ανάπτυξη περιφερειακών και παγκόσµιων οικονοµιών της αγοράς, στην εµπέδωση της 

σηµασίας των δηµοκρατικών κυβερνήσεων και στην άνοδο της µεσαίας τάξης στο δυτικό 

ηµισφαίριο. Η Δεύτερη Βιοµηχανική Επανάσταση,  χρονολογείται κατά τα µέσα του 19ου αιώνα 1

και αρχές του 20ου. Είναι η απαρχή των νέων συστηµάτων που αναπτύχθηκαν γύρω από την 

πεποίθηση ότι η επιστήµη και η τεχνολογία αποτελούν την κινητήριο δύναµη της προόδου για 

την ανθρωπότητα. Η Επανάσταση αυτή έκανε την παραγωγή µαζική, δηλαδή το βήµα προόδου 

ήταν η τυποποίηση των προϊόντων, η ακρίβεια στην παραγωγική διαδικασία και οι µεγάλης 

κλίµακας τεχνολογικές υποδοµές. Επίσης, εµφανίστηκαν νέες µορφές µέσων µαζικής µεταφοράς 

βασισµένες σε µηχανές εσωτερικής καύσης, ενώ καινοτοµίες όπως τα ατµόπλοια, οι 

ηλεκτροκινητήρες, η τηλεφωνία και η µαζική παραγωγή ενέτειναν την κινητικότητα του κοινού, 

όπου οι διαρκώς αυξανόµενες επιθυµίες του για αγαθά, ταξίδια και πληροφορίες, αποτέλεσαν 

τον πρόδροµο για την επόµενη Βιοµηχανική Επανάσταση.  

 O Vaclav Smil, ονοµάζει την Επανάσταση αυτή ως “εποχή των συνεργιών” που χαρακτηρίζεται από την 1

άνοδο των ηλεκτρικών συστηµάτων, της επιστήµης χηµικών και υλικών και την ανάδυση νέων µορφών 
επικοινωνίας 
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Η Τρίτη Βιοµηχανική Επανάσταση, ακολούθησε την περίοδο µετά το τέλος του Β’ Παγκοσµίου 

Πολέµου και η αλλαγή που επέφερε αφορούσε την πληροφορική, τους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές και τη δύναµη των δεδοµένων (power of data). Παράλληλα, η “κατάκτηση” του 

διαστήµατος και η ανακάλυψη της πυρηνικής ενέργειας διαµόρφωσαν έναν µεταπολεµικό κόσµο 

που χρειαζόταν νέες οικονοµικές δοµές και µια νέα πολιτική τάξη. Η Επανάσταση της 

Πληροφορίας οδήγησε στη διάχυση πληροφοριών και γνώσεων, στη διασυνδεσιµότητα των 

κοινωνιών ανά τον πλανήτη και πολύ σύντοµα οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις αναγνώρισαν 

τη δύναµη του διαδικτύου και των υπολογιστών, την ικανότητα τους να εκτελούν πολύπλοκους 

υπολογισµούς για χρήση γενικού σκοπού. Η ταχεία πρόοδος της υπολογιστικής ισχύος οδήγησε 

στην αρχή της Τέταρτης Βιοµηχανικής Επανάστασης.  

Η ίδεα της Τέταρτης Βιοµηχανικής Επανάστασης (ΤΒΕ) επιβεβαιώνει ότι κάθε τεχνολογική 

εξέλιξη λειτουργεί ως παράγοντας µετασχηµατισµού για όλες τις βιοµηχανίες και όλους τους 

συντελεστές της κοινωνίας. Εν ολίγοις, η Τέταρτη Βιοµηχανική Επανάσταση αναπαριστά µια 

σειρά από σηµαντικές µετατοπίσεις στον τρόπο µε τον οποίο η οικονοµική, πολιτική και 

κοινωνική αξία δηµιουργείται και διανέµεται. Βασικό σηµείο που πρέπει να κατανοηθεί είναι ότι 

η Τέταρτη Βιοµηχανική Επανάσταση δεν είναι µια νέα τεχνολογία αλλά ενώνει πολλές µαζί. Οι 

εξαιρετικά πολύπλοκες τεχνολογίες αιχµής που προωθούν την υψηλή ψηφιακή µηχανοργάνωση 

της παραγωγής, λειτουργούν αυτόνοµα αλλά και συµπληρωµατικά, έχοντας σηµαντική 

αλληλεπίδραση. Στόχος της 4ης Βιοµηχανικής Επανάστασης εκτός από την πλήρη 

αυτοµατοποίηση και τον ψηφιακό µετασχηµατισµό της παραγωγής και της κοινωνίας είναι η 

κατανόηση από ιδιώτες και οργανισµούς της αλληλεπίδρασης µεταξύ ανθρώπου και τεχνολογίας 

σε µια εποχή που αρχίζει να διακρίνεται η υπεροχή των αναδυόµενων τεχνολογιών όπως η 

Τεχνητή Νοηµοσύνη (ΤΝ), η βιοτεχνολογία, η υπολογιστική ισχύς, φαινόµενο που εντείνει τις 

ανησυχίες για επικράτηση των µηχανών έναντι του ανθρώπου. 

Προκειµένου να επιτευχθεί η πλήρης και “έξυπνη” αυτοµατοποίηση απαιτείται η εκµετάλλευση, 

η επεξεργασία και η ανάλυση του τεράστιου όγκου ψηφιακών δεδοµένων, που σήµερα 
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καλούνται ως µαζικά δεδοµένα (Big Data) και διοχετεύονται σε µεγάλη κλίµακα στο εξελιγµένο 

διαδίκτυο. Οι εξελίξεις αυτές σε συνδυασµό µε την δυνατότητα ταχύτατης επεξεργασίας των 

αλγορίθµων, έχει ως αποτέλεσµα την θεαµατική πρόοδο της Τεχνητής Νοηµοσύνης (ΤΝ). Όπως 

έχει παρατηρήσει ο θεωρητικός Τεχνητής Νοηµοσύνης Eliezer Yudkowsky  “ο µεγαλύτερος 2

κίνδυνος για την Τεχνητή Νοηµοσύνη είναι ότι οι άνθρωποι συµπεραίνουν πολύ γρήγορα ότι την 

κατανοούν”, συνεπώς για να οριστεί σωστά η ΤΝ πρέπει πρώτα να γίνει κατανοητός ο όρος της 

“γενικής” νοηµοσύνης. Η νοηµοσύνη συνιστά ακρογωνιαίο λίθο της ανθρώπινης κατάστασης. 

Είναι αυτό που επιτρέπει στο ανθρώπινο ον να αντλεί νόηµα από τις διάφορες λειτουργίες που 

επιτελεί συνδυάζοντας διαφορετικά στοιχεία και διαδικασίες µέσα στον εγκέφαλό, κάνοντας 

χρήση και άλλων µερών του σώµατος, όπου συνεργάζονται για να καταστήσουν δυνατή την 

κατανόηση. 

Για την Τεχνητή Νοηµοσύνη, δεν υπάρχει ένας µοναδικός ορισµός, δεδοµένου ότι αυτός θα 

πρέπει να αλλάξει µε την πάροδο του χρόνου, ώστε να είναι σε συµφωνία µε τις τεχνολογικές 

εξελίξεις. Αντίθετα, υπάρχουν ορισµένα χαρακτηριστικά των συστηµάτων ΤΝ που έχουν 

κεντρική ηθική σηµασία και για τα οποία υπάρχει µεγάλη διεθνής συναίνεση. Εποµένως, τα 

συστήµατα ΤΝ προσεγγίζονται ως τεχνολογικά συστήµατα που έχουν την ικανότητα να 

επεξεργάζονται πληροφορίες µε τρόπο που µοιάζει µε µια νοητική συµπεριφορά και συνήθως 

περιλαµβάνει πτυχές συλλογιστικής, µάθησης, αντίληψης, πρόβλεψης, σχεδιασµού ή ελέγχου.  3

Ένα στοιχείο που έχει κεντρική θέση σε αυτήν την προσέγγιση είναι ότι τα συστήµατα ΤΝ είναι 

τεχνολογίες επεξεργασίας πληροφοριών που ενσωµατώνουν µοντέλα και αλγόριθµους και 

παράγουν την ικανότητα να µάθουν να εκτελούν γνωστικές διεργασίες που οδηγούν σε 

αποτελέσµατα όπως η πρόβλεψη και η λήψη αποφάσεων σε πραγµατικό και εικονικό 

περιβάλλον. Τα συστήµατα ΤΝ έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν µε ορισµένο βαθµό 

 Eliezer Yudkowsky, “Artificial Intelligence as a Positive and Negative Factor in Global Risk,” Global 2

Catastrophic Risks 1 (2008): 303., σελ 1. 

 UNESCO. (2020). First version of a draft text of a recommendation on the ethics of artificial 3

intelligence. 
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αυτονοµίας µέσω της µοντελοποίησης της γνώσης και της αναπαράστασης, µε την 

εκµετάλλευση δεδοµένων και τον υπολογισµό συσχετίσεων. 

Τα συστήµατα ΤΝ µπορεί να περιλαµβάνουν διάφορες µεθόδους, όπως ενδεικτικά: η µηχανική 

µάθηση (machine learning), η ανάπτυξη της αποτελεί ορόσηµο αφού αποτελεί µια µέθοδο από 

την οποία οι αλγόριθµοι µπορούν να εκπαιδευτούν στο πώς να αναγνωρίζουν µοτίβα και 

πληροφορίες και στους τρόπους όπου τα δεδοµένα αλληλοσυνδέονται . Άλλη µέθοδος είναι η 4

µηχανική συλλογιστική (machine reasoning), συµπεριλαµβανοµένου του σχεδιασµού, του 

προγραµµατισµού, της αναπαράστασης της γνώσης και της συλλογιστικής, της αναζήτησης και 

της βελτιστοποίησης, καθώς και τα φυσικά-κυβερνητικά συστήµατα (cyber-physical systems), 

συµπεριλαµβανοµένων του Διαδικτύου των Πραγµάτων (Internet of Things), των ροµποτικών 

συστηµάτων, της κοινωνικής ροµποτικής και των διεπαφών ανθρώπου-υπολογιστή που 

περιλαµβάνουν έλεγχο, αντίληψη, επεξεργασία δεδοµένων που συλλέγονται από αισθητήρες.  

Σε αντίθεση µε την κοινή αντίληψη, η Τεχνητή Νοηµοσύνη δεν είναι µια εντελώς νέα 

πραγµατικότητα. Πολλές από τις θεµελιώδεις της ιδέες βασίζονται σε γνώσεις που ξεπερνούν τα 

2000 χρόνια και έχουν συσσωρευτεί σε όλο το φάσµα της δυτικής φιλοσοφίας από την εποχή 

του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Γνώσεις που σχετίζονται µε τη λογική, τα µαθηµατικά, τις 

θεωρίες της συλλογιστικής, τη γνωστική ψυχολογία και τη γλωσσολογία. Ωστόσο, ως ένα 

πρακτικά εφαρµοσµένο πεδίο η Τεχνητή Νοηµοσύνη επήλθε στον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο υπό τη 

µορφή ερευνών σε τοµείς όπως η κρυπτογραφία και ο υπολογισµός των βαλλιστικών πινάκων 

πυροβολισµού. Παράλληλα, ενισχύθηκε από το θεµελιώδες έργο του Alan Turing στη δεκαετία 

του 1950, ο οποίος έθεσε το ερώτηµα κατά πόσο οι µηχανές µπορούν να σκεφτούν δίνοντας το 

έναυσµα για την κατασκευή µηχανών που να µπορούν να σκέπτονται λογικά, στη βάση κανόνων 

και να επεξεργάζονται σύµβολα, όπως άλλωστε και ο ανθρώπινος εγκέφαλος. 

 Για παράδειγµα, ένας αλγόριθµος µάθησης που προτείνει βιβλία µε βάση το ιστορικό αγορών, παρέχει 4

καλύτερες προτάσεις σε βιβλία, προσαρµοσµένες στις πρότερες αγορές.
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Γίνεται κατανοητό ότι οι τεχνολογίες της Τεχνητής Νοηµοσύνης όπως έχουν διαµορφωθεί µόλις 

τα τελευταία χρόνια έχουν πυροδοτήσει το δηµόσιο διάλογο σε διεθνές επίπεδο σχετικά µε τις 

δυνατότητες της ΤΝ, τη θέση του ανθρώπου στο νέο ψηφιακό γίγνεσθαι και τους κινδύνους που 

ελλοχεύουν όσο τα συστήµατα ΤΝ γίνονται περισσότερο σύνθετα και λιγότερο προβλέψιµα, 

γεγονός που καθιστά ασαφές για τις περισσότερες κυβερνήσεις πως αυτό επηρεάζει τη δηµόσια 

διακυβέρνηση.   5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Τεχνητή Νοηµοσύνη και Δηµόσιος Τοµέας: εφαρµογές και αξιολόγηση µε 

βάση τη διεθνή εµπειρία 

1.1 Εισαγωγή 

Η τεχνητή νοηµοσύνη είναι ο προγραµµατισµός υπολογιστών για την εκτέλεση εργασιών που 

κανονικά θα απαιτούσε ανθρώπινη νοηµοσύνη. Τα καθήκοντα αυτά περιλαµβάνουν την 

ικανότητα κατανόησης και παρακολούθησης οπτικών και ακουστικών πληροφοριών, 

συλλογισµού και πρόβλεψης, αλληλεπίδρασης µε ανθρώπους και µηχανές µε συνεχή µάθηση και 

βελτίωση. Η ΤΝ ισχυροποιείται µε τη µηχανική µάθηση, όπου ο υπολογιστής µαθαίνει από 

εποπτευόµενη εκπαίδευση σχετικά µε υπηρεσίες των πολιτών και κρατικές εισροές, ενώ µε την 

πάροδο του χρόνου βελτιώνεται. Για παράδειγµα, οι µεταφράσεις, η αναγνώριση προσώπου και 

οι στοχευµένες διαφηµίσεις στο διαδίκτυο είναι εφαρµογές µηχανικής µάθησης, η οποία 

αποτελεί ένα πολύτιµο εργαλείο για τις κυβερνήσεις δεδοµένου ότι υπάρχει ένας όγκος 

δεδοµένων αλλά όχι αρκετοί άνθρωποι για να τα διαχειριστούν ή ειδικοί για να τα αναλύσουν. 

Μέσω αυτών των εφαρµογών, η Τεχνητή Νοηµοσύνη µπορεί να µειώσει τον διοικητικό φόρτο, 

 Hernandez-Orallo, J. (2014). AI evaluation: Past, present and future. 5
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να βοηθήσει στην επίλυση προβληµάτων κατανοµής πόρων και να αναλάβει πολύπλοκα 

καθήκοντα. Τα είδη της Τεχνητής Νοηµοσύνης είναι:  

Περιορισµένη Τεχνητή Νοηµοσύνη (Narrow Artificial Intelligence) 

Σήµερα η ΤΝ που εφαρµόζεται θεωρείται περιορισµένη, δηλαδή εντός στενών ορίων, καθώς 

είναι σε θέση να διευκολύνει µεµονωµένες, επαναλαµβανόµενες εργασίες, µαθαίνοντας από 

µοτίβα που βρίσκονται στα δεδοµένα. 

Τεχνητή Γενική Νοηµοσύνη (Artificial General Intelligence) 

Η Τεχνητή Γενική Νοηµοσύνη, µια έννοια που δεν έχει αναπτυχθεί ακόµη ευρέως, αναφέρεται 

σε ένα ενιαίο σύστηµα «ικανό να εκτελέσει όλες τις πνευµατικές εργασίες που µπορεί να κάνει 

ένας ανθρώπινος εγκέφαλος».  Αυτό περιλαµβάνει συλλογιστική, µάθηση και επίλυση 6

προβληµάτων σε διαφορετικά περιβάλλοντα. 

Τεχνητή Υπερνοηµοσύνη (Artificial Super-Intelligence)  

Η τεχνητή υπέρ-νοηµοσύνη είναι ένας υποθετικός τύπος τεχνητής νοηµοσύνης «που ξεπερνά 

την ανθρώπινη διάνοια και τις ικανότητες σε όλους σχεδόν τους τοµείς».   7

1.2 Εφαρµογές της Τεχνητής Νοηµοσύνης σε τοµείς της Δηµόσιας Διοίκησης  

Η Τεχνητή Νοηµοσύνη (ΤΝ) αποτελεί έναν τοµέα έρευνας και τεχνολογίας που µπορεί να έχει 

σηµαντικό αντίκτυπο στις δηµόσιες πολιτικές και στις υπηρεσίες του κράτους µε ποικίλους 

τρόπους. Οι κυβερνήσεις από την πλευρά τους µπορούν να χρησιµοποιήσουν την ΤΝ για να 

σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν πιο αποτελεσµατικές πολιτικές, να λάβουν καλύτερες 

αποφάσεις για τις ανάγκες των πολιτών, να ενδυναµώσουν την διάδραση τους µε αυτούς και να 

 Centre for Public Impact (2017). Destination unknown: Exploring the impact of Artificial Intelligence 6

on Government. Artificial Intelligence and the future of government.

 Το ίδιο.7
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βελτιώσουν την ταχύτητα και την ποιότητα των δηµόσιων υπηρεσιών. Ωστόσο, παρά τα πιθανά 

οφέλη της Τεχνητής Νοηµοσύνης, η εφαρµογή τους αποδεικνύεται δυσχερέστερη µε µια σειρά 

προκλήσεων για τις κυβερνήσεις.  

1.2.1 Τεχνητή Νοηµοσύνη και Υγειονοµική Περίθαλψη  

Οι τεχνολογίες ΤΝ και η ροµποτική αποτελούν ισχυρά εργαλεία ικανά να µετασχηµατίσουν 

ριζικά τον τοµέα υγείας. Ο αυξανόµενος αριθµός ατόµων µε ασθένειες, η ανάγκη για ευρύτερο 

φάσµα υπηρεσιών, η έλλειψη τόσο επαγγελµατιών υγείας όσο και η διαχείριση των ιατρικών 

προµηθειών µπορούν να υλοποιηθούν αποτελεσµατικά µόνο µε σύγχρονα τεχνολογικά µέσα.  

Ο τοµέας της υγειονοµικής περίθαλψης µπορεί να επανασχεδιαστεί από τα κράτη, µειώνοντας το 

κόστος της διάγνωσης και επιφέροντας πρόοδο στις θεραπείες ασθενειών, ενώ θα προσφέρει 

καλή και προσιτή υγειονοµική περίθαλψη σε µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού. Τα Τεχνητά 

Ευφυή Συστήµατα, όπως η υπολογιστική όραση, αλγόριθµοι βαθιάς εκµάθησης (deep learning), 

αυτόνοµα ή ηµιαυτόνοµα ροµπότ και εφαρµογές τηλεϊατρικής  χρησιµοποιούνται για να 8

παράγουν γνώση µέσα από επιστηµονική έρευνα, να επεξεργάζονται δεδοµένα υγείας, να κάνουν 

ακριβέστερες και ταχύτερες διαγνώσεις χρησιµοποιώντας τεχνολογία αναγνώρισης εικόνας, 

βιοπληροφορική και ανάλυση κινδύνου, να  προτείνουν θεραπείες, να υποστηρίζουν τους 

επαγγελµατίες υγείας στις αποφάσεις τους και να παρακολουθούν την πορεία της δηµόσιας 

υγείας σε όλο τον κόσµο 

Υπάρχουν όµως και πολλές προκλήσεις ηθικές, νοµικές, κοινωνικές και οργανωτικές που 

αναδύονται από το νέο περιβάλλον που διαµορφώνεται στην υγειονοµική περίθαλψη,  όπως η 9

έλλειψη εµπιστοσύνης προς την ΤΝ που αφορά την αδιαφάνεια των αποφάσεων και της 

αλγοριθµικής επεξεργασίας, τους κινδύνους από την ανήθικη χρήση προσωπικών και 

ευαίσθητων δεδοµένων, την έλλειψη ανθρώπινου εργατικού δυναµικού µε εµπειρία στην 

 McKinsey Global Institute (2018a). Notes from the AI Frontier. Applying AI for the Social Good. 8

 The Academy of Medical Royal Colleges (2019). Artificial Intelligence in Healthcare. 9
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τεχνητή νοηµοσύνη και ανεπάρκεια στα πρότυπα και τους κανονισµούς για τη χρήση της 

τεχνητής νοηµοσύνης και τη λογοδοσία.  

Οι τεχνολογίες ΤΝ έχουν τη δυνατότητα ταχύτερης ανίχνευσης των ασθενειών και µε 

µεγαλύτερη ακρίβεια, ακόµη και αν µια ασθένεια βρίσκεται στα αρχικά της στάδια. Συνεπώς, οι 

πάσχοντες θα διαθέτουν την επιλογή περισσότερων θεραπειών µε τη µέγιστη δυνατή 

αποτελεσµατικότητα . Οι εξελίξεις στην ακτινολογία, όπως οι εξετάσεις ψηφιακής απεικόνισης 10

(ακτινογραφίες, σαρώσεις, µαστογραφίες) που υποβάλλονται σε επεξεργασία από εργαλεία 

τεχνητής νοηµοσύνης, έξυπνες συσκευές που χρησιµοποιούν θερµοδυναµικούς αισθητήρες για 

τον εντοπισµό καρκίνων ή ανωµαλιών του καρδιακού ρυθµού,  ακόµα και chatbots που 11

παρέχουν υπηρεσίες όλο το εικοσιτετράωρο για να βοηθήσουν τους χρήστες να εντοπίσουν τα 

συµπτώµατα τους προκειµένου να παράσχουν οδηγίες και συστάσεις.  12

Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί πλατφόρµες που χρησιµοποιούν αλγόριθµους 

επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (NLP) και µηχανικής µάθησης για τον εντοπισµό πρώιµων 

σταδίων του καρκίνου, τύφλωσης, απώλειας µνήµης, άγχους, κατάθλιψης, άνοιας και νόσου 

Αλτσχάιµερ αναλύοντας τα δεδοµένα των ασθενών και µετρώντας τα φυσιολογικά και 

συµπεριφορικά χαρακτηριστικά τους . Η πλατφόρµα CORTI στη Δανία αποτελεί ένα 13

παράδειγµα ανίχνευσης καρδιακών προσβολών αναλύοντας τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης αλλά 

και το παράδειγµα της BLUE DOT, µιας καναδικής εταιρείας που εντοπίζει εστίες ασθενειών σε 

όλο τον κόσµο, µέσω της επεξεργασίας δισεκατοµµυρίων δεδοµένων µε τεχνολογία Τεχνητής 

Νοηµοσύνης. Στην περίπτωση της πανδηµίας του κορονοϊού, η BLUE DOT έκανε την πρώτη 

ειδοποίηση στις 31.12.2019.  14

 Berryhill J., Heang K.K., Clogher R., McBride K. (2019).10

 Το iRHYTHM που ελέγχει τις καρδιακές αρρυθµίες αποτελεί ένα τέτοιο παράδειγµα.11

 Mejia N. (2019). The Chatbot Landscape : 20 Chatbot Applications across Industries. 12

 Alberdi A., Aztiria A., Basarab A. (2016). On the Early Diagnosis of Alzheimer's Disease from 13

Multimodal Signals : A Survey. 

 Taulli T. (2020). Coronavirus : Can AI (Artificial Intelligence) Make a Difference?14
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Η υπολογιστική όραση ως επιστηµονικό πεδίο της Τεχνητής Νοηµοσύνης, επιχειρεί να 

αναπαράγει αλγοριθµικά την αίσθηση της όρασης, συνήθως σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ή 

ροµπότ. Μια τέτοια εφαρµογή υπολογιστικής όρασης, χρησιµοποιείται από το Ιατρικό 

Πανεπιστήµιο του Άµστερνταµ για τη διάγνωση ασθενών µε καρκίνο του εγκεφάλου και του 

ήπατος µέσω επεξεργασίας και ανάλυσης χιλιάδων εικόνων, µε συνδυασµό δεδοµένων εικόνας 

µε το οικογενειακό και ιατρικό ιστορικό των ασθενών.  15

Λαµβάνοντας υπόψη ότι σήµερα οι άνθρωποι ζουν πολύ περισσότερο από τις προηγούµενες 

γενιές και ο πληθυσµός των πιο ηλικιωµένων ανθρώπων αυξάνεται συνεχώς, η ΤΝ µπορεί  να 

παρέχει συγκεκριµένες υπηρεσίες που απευθύνονται στους ηλικιωµένους, όπως κατάλληλα 

γηροκοµεία ή µόνιµη βοήθεια στο σπίτι. Έξυπνοι αισθητήρες, τεχνολογίες αναγνώρισης εικόνας, 

ροµπότ και το Διαδίκτυο των Πραγµάτων (IoT) µπορούν να χρησιµοποιηθούν αποτελεσµατικά 

για να οργανώσουν δραστηριότητες ψυχαγωγίας για τους ηλικιωµένους, είτε για να 

παρακολουθούν τις καθηµερινές τους εργασίες ρουτίνας, αλλά και να παρακολουθούν τις 

συνθήκες υγείας τους και να προειδοποιούν σε περιπτώσεις αποκλίσεων από τα συνήθη 

δεδοµένα (πτώσεις, κόπωση, επιδείνωση της υγείας).  16

Η περίπτωση της Σιγκαπούρης  

Η ροµποτική και τα αυτόνοµα συστήµατα παρουσιάζονται πλέον ως βιώσιµες βοηθητικές 

τεχνολογίες σε υπηρεσίες µακροπρόθεσµης φροντίδας σε πολλές χώρες, µε έµφανση σε αυτές 

που αντιµετωπίζουν γήρανση του πληθυσµού και για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της 

αναντιστοιχίας προσφοράς-ζήτησης σε τέτοιου είδους υπηρεσίες.  Αυτή η ανισορροπία 17

προσφοράς και ζήτησης συµβαίνει λόγω των αυξανόµενων αναγκών περίθαλψης από τον 

γηράσκοντα πληθυσµό που υπερβαίνει σε αριθµό και σε ταχύτητα ανάπτυξης τους 

εκπαιδευµένους εργαζοµένους στον τοµέα µακροπρόθεσµων υπηρεσιών περίθαλψης.  

 SAS (2019b). The Rise of Computer Vision: Mechanics, use cases, real-world successes. 15

 Costa A., Rincon J.A., Carrascosa C., Novais P., Julian V. (2018). Activities Suggestion Based on 16

Emotions in AAL Environments. Artificial Intelligence in Medicine, 86, σελ. 9-19 

 Abdi, J., Al-Hindawi, A., Tiffany, N., & Vizcaychipi, M. P. (2018). Scoping review on the use of 17

socially assistive robot technology in elderly care. BMJ Open, 8(2), e018815.
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Η Σιγκαπούρη, ένα βιοµηχανοποιηµένο έθνος που έχει περάσει από έναν ραγδαίο ρυθµό 

οικονοµικής και ανθρώπινης ανάπτυξης τις τελευταίες πέντε δεκαετίες, πάσχει από έναν 

ταχύτατο ρυθµό γήρανσης του πληθυσµού της. Για παράδειγµα, µόνο το 9,1% (1 στους 11) του 

πληθυσµού ήταν ηλικίας 65 ετών και άνω το 2005. Μέχρι το 2020, υπολογίζεται ότι ο 

πληθυσµός πολιτών ηλικίας 65 ετών και άνω θα έφτανε περίπου το 16,7% (1 στους 6). Με βάση 

τις τρέχουσες δηµογραφικές τάσεις, το 25% (1 στους 4) του πληθυσµού θα είναι ηλικίας 65 ετών 

και άνω έως το 2030.  Η µεταβαλλόµενη δηµογραφική δοµή στη Σιγκαπούρη συνεπάγεται ότι η 18

ζήτηση και οι δηµόσιες δαπάνες για υπηρεσίες µακροχρόνιας περίθαλψης θα αυξηθούν εκθετικά 

τις επόµενες δεκαετίες.  19

Η χρήση κοινωνικών ροµπότ και οι πάροχοι βοηθητικών τεχνολογιών στο πλαίσιο της 

µακροχρόνιας περίθαλψης και της νοσηλευτικής φροντίδας έχει ήδη κερδίσει την προσοχή τόσο 

στη Σιγκαπούρη όσο και στις ευρωπαϊκές χώρες όπως το Ηνωµένο Βασίλειο, οι Κάτω Χώρες, η 

Δανία, η Φινλανδία, καθώς και σε χώρες της Ασίας και του Ειρηνικού όπως η Ιαπωνία και η 

Αυστραλία.  Η ανάπτυξη αυτόνοµων συστηµάτων στη µακροχρόνια περίθαλψη µπορεί να 20

αποφέρει οφέλη στην παραγωγικότητα και εξοικονόµηση κόστους, λαµβάνοντας υπόψη την 

αυξανόµενη ζήτηση που οφείλεται στη γήρανση του πληθυσµού και στις ελλείψεις εργατικού 

δυναµικού σε αυτές τις χώρες. Παρά τα αδιαµφισβήτητα οφέλη που σχετίζονται µε την ανάπτυξη 

κοινωνικών ροµπότ και αυτόνοµων συστηµάτων στους ηλικιωµένους, όπως η ενίσχυση της 

κινητικότητας, η διευκόλυνση της φυσικής µεταφοράς και η παροχή συντροφικότητας, πρέπει να 

απαντηθούν ηθικά διλήµµατα που έρχονται σε σύγκρουση µε τις ευρύτερες κοινωνικές αξίες 

αυτών των συστηµάτων.  21

 PopulationSG. (2019). Perspectives. Retrieved from https://www.population.sg/.18

 Σύµφωνα µε το Υπουργείο Υγείας της Σιγκαπούρης, είναι γνωστές ως υπηρεσίες «ενδιάµεσης και 19

µακροχρόνιας περίθαλψης» (ILTC) που απαιτούνται συνήθως για άτοµα που χρειάζονται περαιτέρω 
φροντίδα µετά την έξοδο τους από νοσηλεία σε νοσοκοµείο, καθώς και για ηλικιωµένους που είναι 
σωµατικά αδύναµοι και χρειάζονται φροντίδα και υποστήριξη για να ικανοποιήσουν τις καθηµερινές τους 
ανάγκες 

 Coco, K., Kangasniemi, M., & Rantanen, T. (2018). Care personnel’s attitudes and fears toward care 20

robots in elderly care: A comparison of data from the care personnel in Finland and Japan. Journal of 
Nursing Scholarship, 50(6), σελ. 634–644.

 Taeihagh, A. (2020). Key issues in governance of AI and Robotics, Policy & Society, this issue.21
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1.2.2 Τεχνητή Νοηµοσύνη και Δηµόσια Ασφάλεια 

Οι εφαρµογές και τα εργαλεία Τεχνητής Νοηµοσύνης µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε διάφορα 

στάδια επιβολής του νόµου, ποινικής δικαιοσύνης και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όπως σε 

περιπτώσεις φυσικής καταστροφής και άµυνας. 

Οι ψηφιακές υποδοµές αναπτύσσονται ραγδαία και χρησιµοποιούνται ιδιαίτερα από τα κράτη 

στον τοµέα της επιτήρησης µε σκοπό την διασφάλιση της δηµόσιας ασφάλειας. Έξυπνες 

κάµερες και σαρωτές, αποµακρυσµένοι αισθητήρες, ροµπότ και µη επανδρωµένα αεροσκάφη 

(drones) µπορούν να παρακολουθούν τεράστιους ανοιχτούς χώρους, όπως πόλεις και δάση ή 

συγκεκριµένα σηµεία ενδιαφέροντος, όπως αθλητικά γήπεδα, αίθουσες συναυλιών, αεροδρόµια 

και δηµόσια κτίρια µε στόχο τη συλλογή οπτικοακουστικών δεδοµένων για να εντοπίσουν µη 

εξουσιοδοτηµένα ή εγκαταλελειµµένα αντικείµενα, τοποθεσίες µε πυροβολισµούς ή καυγάδες σε 

δηµόσιο χώρο. Ο µεγάλος όγκος των δεδοµένων που συλλέγεται  προκειµένου να εντοπιστούν 

και να αντιδράσουν σε πραγµατικό χρόνο σε τροµοκρατικές ή εγκληµατικές ενέργειες, µπορεί να 

τεθεί σε επεξεργασία και να είναι διαχειρίσιµος µόνο µε τεχνολογίες όπως Τεχνητά Νευρωνικά 

Δίκτυα (Artificial Neural Networks) ή αλγόριθµους βαθιάς εκµάθησης (deep learning). 

Μια ακόµα πτυχή της Δηµόσιας Ασφάλειας είναι οι φυσικές καταστροφές και οι καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης που κάθε χρόνο σκοτώνουν χιλιάδες ανθρώπους και επιφέρουν τεράστιες 

οικονοµικές ζηµιές. Στη διάρκεια κρίσεων η λήψη αποφάσεων χαρακτηρίζεται από 

πολυπλοκότητα και πάντα συνοδεύεται από έλλειψη χρονικού περιθωρίου. Η ταχύτητα και η 

αποτελεσµατικότητα της απόκρισης έχει καθοριστικό αντίκτυπο στην έκταση των ανθρώπινων 

και οικονοµικών βλαβών. Οι τεχνολογίες ΤΝ µπορούν να παρουσιάζουν την πλήρη εικόνα των 

θέσεων καταστροφών, µε πληροφορίες για το γεωγραφικό σηµείο και τις υποδοµές 

χρησιµοποιώντας δορυφορικά δεδοµένα και εφαρµογές µηχανικής µάθησης.  Επίσης, µπορούν 22

να αναπτύξουν µοντέλα πρόβλεψης και συστήµατα αυτόµατης υποστήριξης για την 

 McKinsey Global Institute (2018a). Notes from the AI Frontier. Applying AI for the Social Good. 22

21



αντιµετώπιση καταστροφών µε βάση συσσωρευµένα δεδοµένα αρχείου και µε βάση αυτά να 

οργανωθούν µέτρα αντίδρασης και αποκατάστασης των βλαβών.  23

Ένα φυσικό φαινόµενο όπως ο σεισµός µπορεί να προβλεφθεί χρησιµοποιώντας µετρήσεις 

αισθητήρων που βρίσκονται υπόγεια, ενώ δίνεται η δυνατότητα σε περιπτώσεις πυρκαγιάς για 

την ανάπτυξη ενός κινητού συστήµατος εκκένωσης για δηµόσια κτίρια που χρησιµοποιεί 

δεδοµένα πυροσβεστικών εγκαταστάσεων, όπως πινακίδες εκκένωσης, πυροσβεστικές φωλιές, 

αντλίες νερού και τα σχέδια του κτιρίου για την οργάνωση αποτελεσµατικών διόδων εκκένωσης.  

1.2.3 Τεχνητή Νοηµοσύνη και Δηµόσια Διοίκηση  

Οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσµο έχουν ήδη υιοθετήσει εθνικές στρατηγικές και πολιτικές για 

την Τεχνητή Νοηµοσύνη και έχουν θέσει ως προτεραιότητα την υλοποίηση των εφαρµογών ΤΝ 

προκειµένου να ψηφιοποιηθούν, να βελτιώσουν τη χάραξη των πολιτικών, να ενισχύσουν την 

αποτελεσµατικότητα της διοίκησης και να βελτιώσουν τις υπηρεσίες που προσφέρονται στους 

πολίτες τους.  24

Για τη Δηµόσια Διοίκηση η δυναµική του οφέλους από την ΤΝ είναι τεράστια. Οι  τεχνολογίες 

της χρησιµοποιούνται για την πλήρη αναδιοργάνωση της δηµόσιας διοίκησης και 

περιλαµβάνουν από αναβάθµιση διαδικασιών και σχεδιασµό νέων µε γνώµονα τις ανάγκες των 

πολιτών, δηµιουργία νέων µηχανισµών για την απλοποίηση και ενοποίηση των διαδικασιών και 

τη µείωση των αλληλοεπικαλύψεων και του κόστους. Οι πολίτες θα έχουν ένα µοναδικό 

ψηφιακό αναγνωριστικό µε το οποίο θα πιστοποιούνται, ενώ η εκτεταµένη χρήση chatbots θα 

βελτιώσει τη επικοινωνία µεταξύ πολιτών και κυβέρνησης. Για παράδειγµα τα chatbots µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν για να απαντήσουν σε ερωτήσεις, παράπονα και έρευνες πολιτών, να 

 Ubaldi B., Le Fevre E.M., Petrucci E., Marchionni P., Biancalana C., Hiltunen N., Intravaia D.M., Yang 23

C. (2019). State of Art in the Use of Emerging Technologies in the Public Sector. OECD Working Papers 
on Public Governance no 34. 

 OECD (2019a). Artificial Intelligence in Society. 24
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µεταφράσουν ή να αναζητήσουν έγγραφα και να δώσουν οδηγίες.  Επιπλέον, τα εθνικά και 25

δηµόσια αρχεία και τα δεδοµένα των πολιτών µπορούν να τηρούνται µε ασφάλεια και να 

ανιχνεύονται απάτες, νοµιµοποιήσεις εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και απειλές κατά 

του δηµόσιου συµφέροντος. 

Παραδείγµατα εφαρµογών που έχουν υιοθετηθεί από Κυβερνήσεις είναι ο EMMA, ένας 

εικονικός υπάλληλος που µιλάει άπταιστα αγγλικά και ισπανικά και χρησιµοποιείται από τις 

Υπηρεσίες Ιθαγένειας και Μετανάστευσης των ΗΠΑ προκειµένου να βοηθήσει τους µετανάστες 

που αναζητούν άσυλο, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά µε σηµαντικές διαδικασίες και θέµατα 

µετανάστευσης (περίπου 14 εκατοµµύρια τηλεφωνικές κλήσεις ετησίως) και διευκολύνοντας την 

συµπλήρωση αιτήσεων και εντύπων.  Στη Δανία και στην Αγγλία οι αλγόριθµοι µηχανικής 26

µάθησης βοηθούν τις κοινωνικές υπηρεσίες να εξακριβώσουν εάν τα αιτήµατα των πολιτών για 

οικονοµική ή οποιαδήποτε άλλη κρατική βοήθεια (π.χ. χρήµατα για έξοδα φροντίδας παιδιών ή 

αποζηµίωση ζηµιών λόγω φυσικών καταστροφών ή οικονοµικής κρίσης) ανταποκρίνονται στην 

πραγµατικότητα και να προτείνουν κριτήρια καταλληλότητας.  27

Tο διοικητικό έργο θα γίνεται µε µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα, δηµιουργώντας έτσι 

προστιθέµενη αξία για όλους. Οι αλγόριθµοι ΤΝ µπορούν να λειτουργήσουν γρηγορότερα στην 

επεξεργασία µεγάλων όγκων δεδοµένων και τη λήψη αποφάσεων και την εκτέλεση 

δραστηριοτήτων µε τέτοια ταχύτητα που οι άνθρωποι δεν µπορούν να χειριστούν. Συνεπάγεται 

έτσι ότι οι δηµόσιοι λειτουργοί θα έχουν καλύτερη και ταχύτερη πρόσβαση σε λεπτοµερείς 

πληροφορίες και συγκεκριµένα δεδοµένα, διαθέτοντας περισσότερο χρόνο προκειµένου να 

επικεντρωθούν σε πιο πολύπλοκα καθήκοντα και να παρέχουν ουσιαστικά πιο εξατοµικευµένες 

υπηρεσίες στους πολίτες. 

 Androutsopoulou A., Karacapilidis N., Loukis E., Charalabidis Y. (2019). Transforming the 25

Communication between Citizens and Government through AI-guided Chatbots. 

 Mehr H. (2017). Artificial Intelligence for Citizen Services and Government 26

 Berryhill J., Heang K.K., Clogher R., McBride K. (2019).27

23



Τα σηµαντικότερα ευεργετικά αποτελέσµατα των τεχνολογιών της ΤΝ στην κυβέρνηση και τη 

διοίκηση µπορούν να συνοψιστούν στα εξής:  28

α) Ισχυρές κυβερνητικές και διοικητικές λειτουργίες και υπηρεσίες που θα χαρακτηρίζονται από 

ευελιξία, αποτελεσµατικότητα και αξιοπιστία. 

β) Αύξηση της ποιότητας των διαδικασιών, των λειτουργιών και των υπηρεσιών προς τους 

πολίτες ή µεταξύ οργανισµών χωρίς µεγάλη αναµονή και συµφόρηση. 

γ) Καλύτερη διαχείριση των δηµόσιων πόρων (άτοµα και υποδοµές) και ταυτόχρονα σηµαντική 

µείωση του κόστους. 

δ) Αυξηµένη διαφάνεια, δικαιοσύνη, λογοδοσία και προστασία των συνταγµατικών 

δικαιωµάτων. 

ε) Μείωση του διοικητικού φόρτου και του κινδύνου διαφθοράς σε όλους τους τοµείς. 

Τουναντίον, οι προκλήσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη από τα κράτη είναι και τους 

οργανισµούς είναι το µεγάλο ύψος των αρχικών επενδύσεων που απαιτούνται, τα καθήκοντα 

των δηµοσίων λειτουργών που πρέπει να επανασχεδιαστούν καθώς και οι νέες δεξιότητες και 

τεχνικές που πρέπει να αναπτυχθούν.  29

Η περίπτωση της Εσθονίας  

Η Tεχνητή Nοηµοσύνη διαφέρει από την ψηφιοποίηση σε σηµεία που σχετίζονται ουσιαστικά µε 

την επιστήµη των υπολογιστών και την επιχειρησιακή έρευνα, τα οποία αποτελούν τους 

βασικούς πυλώνες για την ανάπτυξη και εφαρµογή της ΤΝ σε κυβερνητικό επίπεδο. Παρά το 

γεγονός ότι ακόµη είναι δύσκολο να ειπωθεί ότι η ΤΝ διαµορφώνει τις ψηφιακές κυβερνήσεις, 

αλλά είναι σαφές ότι οι τεχνολογίες της ΤΝ µπορούν να βελτιώσουν τους τρόπους µε τους 

οποίους η δηµόσια διοίκηση και οι υπηρεσίες της παρέχονται στους πολίτες. Με άλλα λόγια, ο η 

 Carrasco M., Mills S., Whybrew A., Jura A. (2019). The Citizens' Perspective on the Use of AI in 28

Government. 

 Desouza K.C. (2018). Delivering Artificial Intelligence in Government : Challenges and Opportunities. 29
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ανάπτυξη και η επιτυχής εφαρµογή της ΤΝ είναι µια προέκταση του ψηφιακού 

µετασχηµατισµού σε επίπεδο κράτους. 

Η περίπτωση της Εσθονίας, µιας µικρής χώρας στον Κόλπο της Φινλανδίας µε συνολική έκταση 

45.300 τ.χλµ. και πληθυσµό 1,3 εκατοµµυρίων ανθρώπων, µέλος της Ευρωζώνης και του ΟΟΣΑ, 

θεωρείται σήµερα ως το πιο επιτυχηµένο παράδειγµα προηγµένης ψηφιακής κοινωνίας 

παγκοσµίως.  

Πριν από τρεις δεκαετίες στη χώρα, δεν υπήρχαν ψηφιακά δεδοµένα στη χώρα και η πλειοψηφία 

του πληθυσµού δεν είχε σύνδεση στο Διαδίκτυο ή συσκευές για να πλοηγηθεί. Τα τελευταία 

χρόνια όµως, η κυβέρνηση της Εσθονίας καθιέρωσε βασικές αρχές για την ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση µε αποτέλεσµα να να οικοδοµήσει µια “ψηφιακή” κοινωνία µε ηλεκτρονικές 

ταυτότητες (ψηφιακή υπογραφή), ηλεκτρονική εκπαίδευση, ηλεκτρονική φορολογία, 

ηλεκτρονικό µητρώο γης, ηλεκτρονική ψηφοφορία , ηλεκτρονική υγεία και ηλεκτρονική 30

συνταγογράφηση, ιατρική ακριβείας, έξυπνα ηλεκτρικά δίκτυα, δυνατότητα ηλεκτρονικής 

έναρξης επιχείρησης για επιχειρηµατίες που ζουν στο εξωτερικό,  σύστηµα κυβερνοασφάλειας 

και το εργαλεία για προστασία δεδοµένων. 

Οι εφαρµογές της ΤΝ όπως αξιοποιήθηκαν από τις αρχές της χώρας έχουν ως αποτέλεσµα να:   31

a) Χρειάζονται τρεις ώρες για να για να γίνει έναρξη µιας επιχείρησης και τρία λεπτά για να 

συµπληρωθεί µια φορολογική δήλωση. 

b) Το 98% των εταιρειών στην Εσθονία έχουν δηµιουργηθεί και εγκατασταθεί online. 

c) Το 99% των ασθενών έχουν πρόσβαση σε ψηφιακό αρχείο που µπορεί να περιλαµβάνει 

δεδοµένα γονιδιώµατος, διαγνωστικές αναφορές, ηµερολόγιο επισκέψεων σε παρόχους 

υγειονοµικής περίθαλψης. 

 Η Εσθονία, από το 2005, αποτελεί την πρώτη χώρα στον κόσµο που ψήφισε µε τη χρήση διαδικτύου (i-30

Voting), ενώ στις ευρωεκλογές του 2019, το 46,7% των ψηφοφόρων έκανε χρήση του συστήµατος i-
Voting.

 e-Estonia Briefing Center (2019a). e-Estonia Factsheets,  e-Estonia Briefing Center (2019b). e-Estonia 31

Guide.
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d) Το 99% των δηµόσιων υπηρεσιών βρίσκονται διαθέσιµα online µε πρόσβαση όλο το 

εικοσιτετράωρο. 

e) Το σύνολο των σχολείων χρησιµοποιούν ψηφιακά προγράµµατα εκπαίδευσης και µελέτης. 

f) Το 99% των συναλλαγών που γίνονται στις τράπεζες είναι διαδικτυακές. 

Ένας από τους κινδύνους των σύγχρονων τεχνολογιών ΤΝ είναι οι κυβερνοεπιθέσεις. Η 

Εσθονία, η οποία αποτελεί µια περιπτωσιολογική µελέτη ψηφιοποιηµένου κράτους, το 2007 

δέχθηκε µια µαζική κυβερνοεπίθεση κατά της κυβέρνησης της, των  ηλεκτρονικών µέσων 

ενηµέρωσης και των τραπεζών µε αποτέλεσµα πλήθος ηλεκτρονικών υπηρεσιών να 

αντιµετωπίσουν σοβαρές διακοπές. Προκειµένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των κρατικών 

δεδοµένων και υπηρεσιών και να διασφαλιστεί η προστασία των ψηφιακών αρχείων των 

πολιτών, δηµιουργήθηκε από τις Αρχές της Εσθονίας ένα σύστηµα διαχείρισης δεδοµένων που 

χρησιµοποιεί τεχνολογία blockchain.  Πιο συγκεκριµένα, τα δεδοµένα διατηρούνται 32

κρυπτογραφηµένα από τους κατόχους της βάσης δεδοµένων και δεν µπορούν να αντιγραφούν. Η 

ψηφιακή συνέχεια της Εσθονίας ως κράτους διασφαλίζεται µέσω της Πρεσβείας Δεδοµένων 

(Data Embassy) της στο Λουξεµβούργο, που αποτελεί ένα κέντρο δεδοµένων που βρίσκεται στο 

Λουξεµβούργο υπό το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας ως προς τις εγκαταστάσεις δεδοµένων και 

είναι υπό τον πλήρη έλεγχο της Εσθονίας, ενώ βρίσκεται σε καθεστώς ασυλίας, όπως οι φυσικές 

πρεσβείες.  

Συνοψίζοντας, η Εσθονία αποτελεί την κορυφαία χώρα όσον αφορά την υιοθέτηση τεχνολογίας 

blockchain στον δηµόσιο τοµέα, όπου τα δεδοµένα συλλέγονται µέσω ανάλυσης εγγράφων. Η 

περίπτωση της Εσθονίας αποδεικνύει ένα γενικό όφελος από τη χρήση του blockchain στη 

δηµόσια διοίκηση. Το εσθονικό X-Road είναι µια πλατφόρµα που παρέχει αξία σε ολόκληρο τον 

 Martindale, J. (2018). What is a blockchain? Here’s everything you need to know. Digital Trends:  32

Το Blockchain είναι ένας κατανεµηµένος λογιστικός κατάλογος (distributed ledger), δηµόσιος ή ιδιωτικός, 
στον οποίο συναλλαγές ή δεδοµένα συνδέονται µεταξύ τους σε συνδεδεµένα µπλοκ δεδοµένων καθιστώντας 
τα πρακτικά αµετάβλητα και αδιαµφισβήτητα από όλους τους κατανεµηµένους κόµβους (Nodes) στους 
οποίους έχει γίνει η ενηµέρωση του καταλόγου. 
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δηµόσιο τοµέα, επιτρέποντας στους οργανισµούς να παρέχουν καταλληλότερες και καλύτερες 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Όσον αφορά τα πλαίσια διακυβέρνησης, το blockchain µπορεί να 

λειτουργήσει ως ένα πολύτιµο εργαλείο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Διασφάλιση νέας ισορροπίας µεταξύ ελευθερίας και ασφάλειας: ο ρόλος της 

σύγχρονης πολιτικής 

2.1 Εισαγωγή  

Το παρόν κεφάλαιο είναι εστιασµένο στην χρήση τεχνολογιών ΤΝ στην κυβέρνηση και στις 

συνέπειες που υπάρχουν για τη δηµόσια διακυβέρνηση και την ποιότητα της Δηµοκρατίας. 

Καταρχάς, µε βάση την εννοιοποίηση που αναπτύχθηκε από τον Fukuyama το 2013, ως 

διακυβέρνηση ορίζεται η δραστηριότητα για τη «δηµιουργία και επιβολή κανόνων και την 

παροχή υπηρεσιών» . Οι κύριοι δρώντες που συµµετέχουν στη δηµόσια διακυβέρνηση 33

περιλαµβάνουν ιδιώτες, πολίτες, οργανισµούς δηµόσιους, ιδιωτικούς και µη κερδοσκοπικούς 

φορείς και έχουν ως υποχρέωση τη συλλογική λήψη αποφάσεων που περιορίζεται από νόµους, 

κανόνες και πρακτική για την επίτευξη του στόχου της δηµόσιας διακυβέρνησης.   34

Η άνοδος της χρήσης Τεχνητής Νοηµοσύνης στην κυβέρνηση, σε συνδυασµό µε την αυξηµένη 

πολυπλοκότητα των συστηµάτων ΤΝ εγείρει πολλά ερωτήµατα για τη δηµόσια διακυβέρνηση 

 Fukuyama, F. (2013). What is governance? Governance: An International Journal of Policy, 33

Administration, and Institutions, 26(3), σελ. 350

 Lynn et al., 200034
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για τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσµο. Σε αυτά περιλαµβάνονται οι οικονοµικές προκλήσεις, 

δηλαδή  προβλήµατα που σχετίζονται µε τις αγορές εργασίας και την αειφόρο ανάπτυξη 

ανησυχίες σε κοινωνικό επίπεδο που σχετίζονται µε την ιδιωτικότητα, την ασφάλεια, την 

επικινδυνότητα, κοινωνικά και ηθικά διλήµµατα περί δικαιοσύνης, προκαταλήψεων και 

κοινωνικής συµπερίληψης, αλλά και θέµατα διακυβέρνησης που σχετίζονται µε τη διαφάνεια, τα 

κανονιστικά πλαίσια και την αντιπροσωπευτικότητα.   35

Καθώς η χρήση των συστηµάτων ΤΝ γίνεται ολοένα και πιο ευρεία πρέπει να θεσπιστούν 

ορισµένες κατευθυντήριες γραµµές για την κοινωνία και την πολιτική, ώστε να παραµείνουν 

ανθρωποκεντρικά, εξυπηρετώντας αξίες και ηθικές αρχές της ανθρωπότητας. Η ανάπτυξη των 

συστηµάτων πρέπει να πραγµατοποιηθεί µε τον πλέον κατάλληλο και επωφελή τρόπο για τους 

ανθρώπους και το περιβάλλον, που δεν θα περιορίζεται στην απλή επίτευξη λειτουργικών 

στόχων και στην αντιµετώπιση τεχνικών προβληµάτων. Αυτή η προσέγγιση θα ενισχύσει το 

επίπεδο εµπιστοσύνης των ανθρώπων απέναντι στην τεχνολογία που απαιτείται για την 

βελτίωση της καθηµερινής τους ζωής. Τελικά, απώτερος στόχος πρέπει να είναι η ευδαιµονία, 

µια πρακτική που όπως διευκρινίζεται από τον Αριστοτέλη  ορίζει την ευηµερία του ανθρώπου, 36

τόσο σε ατοµικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, ως την υψηλότερη αρετή για µια κοινωνία. Τα 

οφέλη της ευδαιµονίας ξεκινούν µε συνειδητή περισυλλογή, όπου οι ηθικοί προβληµατισµοί 

βοηθούν τον άνθρωπο να ορίσει πώς θέλει να ζήσει.  Οι νέες τεχνολογίες και τα “ευφυή” 37

συστήµατα πρέπει να έχουν ως στόχο τους την τήρηση των θεµελιωδών δικαιωµάτων και της 

αξιοπρέπειας, καθώς και την αύξηση της ανθρώπινης ευηµερίας και της περιβαλλοντικής 

βιωσιµότητας. 

 OECD. (2019). Recommendation of the council on artificial intelligence.35

 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικοµάχεια, βιβλίο β’. 36

 IEEE Global Initiative on Ethics of Autonomous and Intelligent Systems. (2019). Ethically aligned 37

design. A vision for prioritizing human well-being with autonomous and intelligent system

28



2.2 Η επίδραση του επιχειρηµατικού µοντέλου των Κοινωνικών Δικτύων στην 

φιλελεύθερη Δηµοκρατία και τη στρέβλωση της αγοράς  

Η φιλελεύθερη δηµοκρατία θεµελιώνεται στις ιδέες και τα δικαιώµατα της ατοµικής ελευθερίας, 

της ατοµικής ιδιοκτησίας, της ισότητας και της εγγύησης των θεµελιωδών ατοµικών 

δικαιωµάτων από την Πολιτεία. Υπό το πρίσµα αυτό, η φιλελεύθερη (αστική) δηµοκρατία 

διαφοροποιείται από τα αυταρχικά καθεστώτα, στα οποία επικρατεί συγκέντρωση εξουσίας σε 

µη δηµοκρατικά εκλεγµένα όργανα και υπάρχει συστηµατική παραβίαση θεµελιωδών 

δικαιωµάτων ατόµων ή οµάδων.  

Τα Κοινωνικά Δίκτυα, τα οποία καθορίζονται από αλγορίθµους που αναπτύσσονται µέσω της 

ΤΝ, έχουν υιοθετήσει ένα επιχειρηµατικό µοντέλο λειτουργίας. Με σύγχρονους όρους, µια 

διάσταση υπονόµευσης της Δηµοκρατίας θεωρείται η χαλιναγώγηση της δράσης και της 

συµπεριφοράς των ατόµων/χρηστών των Κοινωνικών Δικτύων. Πιο συγκεκριµένα, τα υπέρογκα 

δεδοµένα που συγκεντρώνονται καθηµερινά από τους τεχνολογικά “ευφυείς” αλγορίθµους 

χρησιµοποιούνται για την κατασκευή προσωποποιηµένου προφίλ χρήστη, δηλαδή 

καταγράφονται οι προτιµήσεις, οι απόψεις γύρω από διάφορα ζητήµατα και οι συναισθηµατικές 

τάσεις του ατόµου και παρέχονται στις µεγάλες τεχνολογικές εταιρείες. Άξιο αναφοράς είναι ότι 

η τεχνολογική βιοµηχανία γνώρισε ραγδαία άνοδο από τις αρχές της δεύτερης χιλιετίας, ενώ 

εξελίχθηκε σε µια από τις µεγαλύτερες βιοµηχανίες στον κόσµο. Τεχνολογικοί κολοσσοί όπως η 

Amazon, η Apple, το Facebook και η Google έχουν συνολική αξία 4 τρισεκατοµµυρίων 

δολαρίων, δίνοντάς τους άνευ προηγουµένου δύναµη στις αγορές που εξυπηρετούν . Τα 38

δυσθεώρητα ύψη του πλούτου διευκολύνονται από τη µορφή της τεχνολογίας, δηλαδή η 

πληροφορία είναι διαµοιράσιµη (shareable) όποτε το κόστος και ο χρόνος παραγωγής είναι 

µηδαµινά.  

Τα εγγενή χαρακτηριστικά της τεχνολογικής βιοµηχανίας, οδηγούν σε µονοπωλιακές δοµές  κάτι 

που ενισχύει σηµαντικά την επιρροή στα ανώτερα επίπεδα αποφάσεων και στη χάραξη 

 https://www.forbes.com/sites/kasiaborowska/2020/12/15/the-monopoly-on-technology-and-how-to-38

defeat-it/?sh=52cad9a921af 
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στρατηγικών στη διεθνή σκηνή.  Το αποτέλεσµα είναι η συγκέντρωση ελέγχου και η 39

δυνατότητα να θέτουν τους κανόνες µε τους οποίους λειτουργούν άλλες µικρότερου µεγέθους 

επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου, οι εταιρείες-κολοσσοί είναι σε θέση να αναλάβουν την ευθύνη και 

τον τρόπο για τον εκδηµοκρατισµό της πρόσβασης στην Τεχνητή Νοηµοσύνη και για την 

πρόοδο σε αυτόν τον τοµέα. Ωστόσο, το κοµβικό ζήτηµα έγκειται στο εάν είναι οι ελάχιστες 

αυτές εταιρείες εξουσιοδοτηµένες να το πράξουν. Συν τοις άλλοις, οι µονοπωλιακές δοµές που 

διαµορφώνονται έρχονται σε αντίθεση µε τη θεµελιώδη λειτουργία της ελεύθερης αγοράς και 

της φιλελεύθερης Δηµοκρατίας, όπου είναι ο ελεύθερος και υγιής ανταγωνισµός.  

Στην περίπτωση αυτή δεν σηµαίνει απαραίτητα ότι οι εταιρείες θεωρούνται αναξιόπιστες, αλλά 

υποδηλώνεται ότι οι πρωταρχικοί τους στόχοι είναι ιδιοτελείς εφόσον βασίζονται σε ένα 

επιχειρηµατικό µοντέλο που δίνει προτεραιότητα στην ταχύτητα αναπαραγωγής της 

πληροφορίας και στην ποσότητα των κόµβων/χρηστών που συµµετέχουν, ενώ το περιεχόµενο 

έρχεται σε δεύτερη αξιολογικά θέση. Οι ισχυρισµοί για µια µονοπωλιακή τάση, το επίπεδο 

ελέγχου της αγοράς από τις µεγάλες εταιρείες τεχνολογίας είναι εµφανείς. Ωστόσο, χωρίς 

εκδηµοκρατισµό της τεχνολογίας και της τεχνητής νοηµοσύνης, οι µικρότερες εταιρείες 

καθίστανται δέσµιες σε υπηρεσίες µεγάλων εταιρειών και σταδιακά οδηγούνται σε έλλειψη 

ελέγχου εντός της επιχείρησής τους τη στιγµή που ολοένα και περισσότερες διαδικασίες τους 

εξαρτώνται από τις µεγάλες εταιρείες.  

2.3 Τεχνητή Νοηµοσύνη και Δηµοκρατία: Η πόλωση των κοινωνιών ως 

αποτέλεσµα των αλγορίθµων και η εγγενής τάση ανισοτήτων 

Τα κοινωνικά δίκτυα συνιστούν ένα κοινωνικό φαινόµενο κάτι που συνεπάγεται ότι υπάρχουν 

αδυναµίες και κίνδυνοι, όπως σε κάθε κοινωνικό φαινόµενο. Συγκεκριµένα, ο τρόπος που 

λειτουργούν οι αλγόριθµοι των κοινωνικών δικτύων, υποβοηθάει µια διαιρετική και πολωτική 

τάση που έχει αρνητικό αντίκτυπο στην επίτευξη της δηµοκρατικής ισότητας. Το µοντέλο του 

 Dafoe, A. (2018). AI governance: A research agenda; future of humanity institute. Oxford, UK: 39

University of Oxford, σελ. 37-38.
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αλγορίθµου που διέπει τα κοινωνικά δίκτυα, συσπειρώνει ολοένα περισσότερους χρήστες που 

ασπάζονται απόψεις ενός συγκεκριµένου χρήστη. Εποµένως, οι αλγόριθµοι υψώνουν ένα 

αόρατο φράγµα που δηµιουργεί επιπλέον υποσυστήµατα µε τις πιο έντονες και ακραίες φωνές να 

υπερισχύουν έναντι των µετριοπαθών που προτάσσουν λογικά επιχειρήµατα . Υπό αυτή την 40

έννοια, η δοµή λειτουργίας των κοινωνικών δικτύων που δρουν πολλαπλασιαστικά δεν δίνει ίσες 

ευκαιρίες σε όλες τις φωνές ενώ η αλγοριθµική ισχυροποίηση των ακραίων φωνών 

συνεπικουρείται από την ανωνυµία των χρηστών και την ανυπαρξία υποχρεώσεων και ανάληψης 

ευθυνών.  

Η πόλωση δρα αντίρροπα προς τη Δηµοκρατία, πεµπτουσία της οποίας είναι η συναίνεση, ο 

ορθολογισµός και ο διάλογος στη βάση λογικών επιχειρηµάτων. Αντίθετα, η ρητορική µίσους 

και ακραίων συµπεριφορών υποδαυλίζουν τη Δηµοκρατία και υποδεικνύουν µια υποβόσκουσα 

ανασφάλεια. Η ανασφάλεια αυτή είναι αποκύηµα ή τουλάχιστον συµπίπτει µε την ανάδυση των 

τεχνολογικών-µονοπωλιακών κολοσσών, των αυξανόµενων οικονοµικών ανισοτήτων και την 

αποδιάρθρωση της κοινωνικής συνοχής, η οποία αποτελεί θεµέλιο λίθο για τη φιλελεύθερη 

αντιπροσωπευτική δηµοκρατία.  

Η νέα ψηφιακή πραγµατικότητα απαιτεί νέο νοµοθετικό πλαίσιο προσαρµοσµένο στα νέα 

δεδοµένα. Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε τα κοινωνικά δίκτυα δεν είναι παρά ένα κοινωνικό 

φαινόµενο και όπως κάθε κοινωνικό φαινόµενο δεν είναι εφικτό να αµβλυνθούν τα αρνητικά 

αποτελέσµατα µόνο µε ένα νέο νοµοθετικό πλαίσιο. Ιδιαίτερα στην περίπτωση των κοινωνικών 

δικτύων οι εταιρείες είναι υπόλογες µόνο στους µετόχους και απουσιάζει παντελώς η κοινωνική 

ευθύνη και η λογοδοσία στην κοινωνία, ανεξάρτητα από το µέγεθος της βλάβης που µπορεί να 

προκαλούν σε αυτή. Το αλγοριθµικό µοντέλο λειτουργίας τους είναι αυτό που χρήζει ριζικής 

αναµόρφωσης µε πυρήνα της αλλαγής την προστασία του χρήστη. Συγκεκριµένα, τα προσωπικά 

δεδοµένα θα πρέπει να παραµένουν στην ιδιοκτησία των χρηστών, και θα µπορούν να γίνουν 

προσβάσιµα µόνο µετά από τη σύµφωνη γνώµη του χρήστη. Ο κάθε χρήστης θα πρέπει να έχει 

τον καθολικό έλεγχο στα δεδοµένα, προσωπικά ή όχι. Η αλλαγή του επιχειρηµατικού µοντέλου 

 Strategic Multilayer Assessment (SMA) Report “Neuroscience, Insights on Radicalization and 40

Mobilization to Violence: A Review”, 2nd Edition, 2012.
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που εφαρµόζεται θα διέπεται από αυστηρό θεσµικό πλαίσιο που θα αφορά τη χρήση 

προσωπικών δεδοµένων. 

Το θεσµικό πλαίσιο θα πρέπει να περιλαµβάνει µια αντιµονοπωλιακή νοµοθεσία που θα 

επιτρέπει τον ανταγωνισµό, αλλά και θα περιορίζει την ανωνυµία των χρηστών, οι οποίοι θα 

πρέπει να πιστοποιούνται µε επίσηµο έγγραφο. Απώτερος σκοπός είναι να περιοριστεί η 

εκθετική διασπορά των ψευδών ειδήσεων , καθώς οι επώνυµοι χρήστες θα υπόκεινται σε ένα 41

σύστηµα κανόνων µε πιθανές κυρώσεις για το υλικό που αναρτούν. Το πάγιο ζήτηµα είναι αν οι 

λύσεις αυτές θα επέλθουν από τις εταιρείες ή από τις κυβερνήσεις. Βασική παράµετρος είναι να 

γίνει αντιληπτό ότι το επιχειρηµατικό µοντέλο λειτουργίας δρα υπονοµευτικά για τη Δηµοκρατία 

και τα Ατοµικά Δικαιώµατα, διότι εκτός από την οικονοµική πρόοδο, ζητούµενο είναι η 

Δηµοκρατία. Το διαδίκτυο παρέχει τη δυνατότητα ελεύθερης και ταχύτατης διάδοσης ιδεών και 

δηµιουργίας µαζικών κινηµάτων. Βέβαια, η ελεύθερη πρόσβαση οδηγεί στην ανάγκη ανάληψης 

ενός νέου ρόλου από την Πολιτεία. Ένα νέο µοντέλο Ηθικής  που θα διαπλάθει έναν Πολίτη µε 

γνώσεις και την κριτική αντίληψη προκειµένου να επιλέγει µε ασφάλεια και να αξιολογεί.  

2.4 Η διαµόρφωση Αξιόπιστης Τεχνητής Νοηµοσύνης (trustworthy AI) και 

νέων ηθικών κανόνων 

Τα ανθρώπινα δικαιώµατα, η Δηµοκρατία και το κράτος δικαίου συνδέονται στενά. Η ικανότητα 

των νοµιµοποιηµένων κυβερνήσεων να εγγυώνται αποτελεσµατικά τα ανθρώπινα δικαιώµατα 

στηρίζεται στην ύπαρξη ισχυρών και υπεύθυνων δηµοκρατικών θεσµών, που λειτουργούν χωρίς 

αποκλεισµούς και διαφανείς µηχανισµούς λήψης αποφάσεων σε ένα ανεξάρτητο και αµερόληπτο 

δικαστικό σύστηµα που διασφαλίζει το κράτος δικαίου. Τα θεµελιώδη δικαιώµατα που κατέχει 

εκ γενετής ο κάθε άνθρωπος και οι ελευθερίες δηµιουργούν υποχρεώσεις που δεσµεύουν 

κυβερνήσεις να σέβονται, να προστατεύουν και να εκπληρώνουν τα ανθρώπινα δικαιώµατα. 

 M. Taddicken, L. Wolff “Fake news in Science Communication: Emotions and strategies of coping 41

with dissonance online”, in Media and Communications, Vol.8(1), σελ. 206-217, 2020. 
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Ελλείψει εκπλήρωσης αυτών των καθηκόντων, τα άτοµα δικαιούνται ένδικα µέσα που 

επιτρέπουν την αποκατάσταση των παραβιάσεων. 

Τα συστήµατα Τεχνητής Νοηµοσύνης (ΤΝ) προσφέρουν ένα ευρύ δίκτυο ευκαιριών για τη 

βελτίωση της ανθρώπινης ζωής και τη λειτουργία της κυβέρνησης. Η ισχύς, η κλίµακα και η 

ταχύτητα των συστηµάτων ΤΝ µπορούν να βελτιώσουν την αποδοτικότητα και την 

αποτελεσµατικότητα σε πολλούς τοµείς, συµπεριλαµβανοµένης της υγειονοµικής περίθαλψης, 

των µεταφορών, της εκπαίδευσης, της γεωργίας και της δηµόσιας διοίκησης. Δύνανται να 

αναλάβουν περίπλοκες και επικίνδυνες εργασίες στη θέση του ανθρώπινου συντελεστή. Ωστόσο, 

οι τεχνολογίες ΤΝ έχουν εξίσου τη δυναµική να επηρεάσουν αρνητικά τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα, τη δηµοκρατία και το κράτος δικαίου. Η Τεχνητή Νοηµοσύνη αποτελείται από ένα 

διευρυµένο φάσµα εξελιγµένων τεχνολογιών που λειτουργούν σε ανθρώπινο περιβάλλον, είναι 

σχεδιασµένες για να εκπληρώνουν στόχους που καθορίζονται από τον άνθρωπο. Συνεπάγεται 

εποµένως ότι τα συστήµατα Τεχνητής Νοηµοσύνης µπορούν να θεωρηθούν ότι 

αντικατοπτρίζουν τις αξίες και τις επιλογές των ανθρώπων που τις κατασκευάζουν και τις 

χρησιµοποιούν. 

Η Tεχνητή Νοηµοσύνη µπορεί να εφαρµοστεί για να προβλέψει την ανθρώπινη συµπεριφορά, 

να εντοπίσει και να αξιολογήσει τους κινδύνους µε βάση τα συµφέροντα ή την ευηµερία των 

ανθρώπων. Ωστόσο, τα καθήκοντα αυτά µπορεί να επηρεάσουν τα δικαιώµατα, τις ευκαιρίες και 

εν τέλει την ευηµερία εκείνων για τους οποίους χρησιµοποιούνται. Για το λόγο αυτό, µια 

θεµελιώδης πτυχή της ανάπτυξης και της χρήσης των συστηµάτων αυτών είναι η λογοδοσία. Πιο 

ειδικά, ενώ η Τεχνητή Νοηµοσύνη µπορεί να πραγµατοποιήσει πολύπλοκα καθήκοντα, οι 

επιλογές που σχετίζονται µε την κατασκευή και τη χρήση συστηµάτων Τεχνητής Νοηµοσύνης 

µπορεί να οδηγήσουν στην αναπαραγωγή επιβλαβών προκαταλήψεων και άλλων αστοχιών της 

ανθρώπινης κρίσης που επηρεάζουν αρνητικά τα άτοµα και την ευρύτερη κοινωνία µε τρόπο 

δυσµενή.  

Έτσι, εκτός από την αξιολόγηση των τεχνικών χαρακτηριστικών ενός συγκεκριµένου 

συστήµατος τεχνολογίας, η λογοδοσία απαιτεί την ενδελεχή επισκόπηση σχετικά µε τις πιθανές 
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βλάβες και τα οφέλη για άτοµα και οµάδες. Ανάµεσα στις πιθανές βλάβες συγκαταλέγεται η 

άδικη προκατάληψη, η οποία µπορεί να συµβεί όταν τα µοντέλα Τεχνητής Νοηµοσύνης κάνουν 

διακρίσεις ή συµπεριφέρονται διαφορετικά σε µια συγκεκριµένη πληθυσµιακή οµάδα ή µε 

συγκεκριµένη ταυτότητα, αλλά χωρίς αιτιολόγηση. Η αξιολόγηση των συστηµάτων ΤΝ όσον 

αφορά στη δυνατότητά τους να προκαλέσουν βλάβη καθίσταται δυσκολότερη λόγω της 

αδιαφάνειας ορισµένων συστηµάτων ΤΝ. Εκτός από την κατασκευή µε εξειδικευµένη γνώση, το 

έργο των τεχνολογιών ΤΝ µπορεί να είναι δύσκολο να ερµηνευτεί ή να εξηγηθεί λόγω τόσο της 

τεχνικής πολυπλοκότητας όσο και της προστασίας της πνευµατικής ιδιοκτησίας. 

Η εµπιστοσύνη µεταξύ ανθρώπινου παράγοντα και συστηµάτων Τεχνητής Νοηµοσύνης αποτελεί 

κοµβικό σηµείο για την προώθηση και την ανάπτυξη κοινωνικά επωφελών και υπεύθυνων 

µοντέλων ΤΝ. Εποµένως, η οικοδόµηση εµπιστοσύνης στην τεχνητή νοηµοσύνη κατατάσσεται 

υψηλά στην ατζέντα των πολιτικών, επιχειρηµατικών, κοινωνικών και νοµικών φορέων.  Είναι 42

ουσιώδους σηµασίας να παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία εµπιστοσύνης ότι ένας οργανισµός 

λειτουργεί µε ηθικές αξίες, για να υποστηρίζεται η ανεξάρτητη κρίση και η ηθική συµπεριφορά, 

καθώς µόνο οι ισχυρισµοί µιας εταιρείας ότι µπορεί να είναι αξιόπιστοι δεν θα αρκούν. Τα 

µοντέλα πρέπει να σχεδιαστούν για να παράγουν αξιόπιστα στοιχεία εµπιστοσύνης.  43

Η ΤΝ συχνά χαρακτηρίζεται ως ένα κοινωνικο-τεχνικό σύστηµα (socio-technical system), διότι 

καθοριστικό παράγοντα στην στον τρόπο και την εκτέλεση όλων των εντολών παίζει ο 

άνθρωπος. Ως εκ τούτου, οι κατευθυντήριες γραµµές, οι αρχές και οι στρατηγικές που 

εκπονούνται πρέπει να κατευθύνονται µε βάση αυτά τα κοινωνικο-τεχνικά συστήµατα. Η 

Τεχνητή Νοηµοσύνη από µόνη της δεν αποτελεί ένα σύστηµα υπεύθυνο, ηθικό και αξιόπιστο. 

Αλλά, είναι το κοινωνικό συστατικό που µπορεί να αναλάβει την ευθύνη και να ενεργήσει 

λαµβάνοντας υπόψη ένα ηθικό πλαίσιο αξιών, έτσι ώστε το συνολικό σύστηµα να γίνει 

αξιόπιστο για την κοινωνία. Η διαµόρφωση µιας Νέας Ηθικής και µιας αξιόπιστης Τεχνητής 

 J. Tashea and N. Economou, Be Competent in AI Before Adopting Integrating It Into Your Practice, 42

Apr. 2019, (online)

 C. Hodges, Ethical Business Regulation: Understanding the Evidence, London, U.K., Oct. 2016, 43

(online)
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Νοηµοσύνης (trustworthy AI), δεν αφορά την µετάθεση κάποιου είδους «ευθύνης» στα 

µηχανήµατα για τις ενέργειες και τις αποφάσεις τους. Αντίθετα, η αξιόπιστη Τεχνητή 

Νοηµοσύνη απαιτεί περισσότερη ευθύνη και περισσότερη λογοδοσία από τα άτοµα και τους 

εµπλεκόµενους οργανισµούς, όπου για τις αποφάσεις και τις ενέργειες των εφαρµογών της 

Τεχνητής Νοηµοσύνης οφείλουν να χρησιµοποιούν την Τεχνητή Νοηµοσύνη σε ένα δεδοµένο 

πλαίσιο εφαρµογής.  44

Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται µια άνοδος των προσπαθειών γύρω από τον ηθικό, κοινωνικό 

και νοµικό αντίκτυπο της Τεχνητής Νοηµοσύνης ως αποτέλεσµα της συντονισµένης δράσης από 

εθνικούς και διεθνικούς φορείς διακυβέρνησης, συµπεριλαµβανοµένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

του ΟΟΣΑ, του Ηνωµένου Βασιλείου, της Γαλλίας, του Καναδά και άλλων κρατών, αλλά συχνά 

υπάρχουν πρωτοβουλίες που προέρχονται από τη βάση προς τα πάνω (bottom-up), που 

ξεκίνησαν από επαγγελµατίες ή από την επιστηµονική κοινότητα.   45

Υπό αυτό το πρίσµα, µια από τις πρωτοβουλίες αυτές εκπονήθηκε από την Οµάδα 

Εµπειρογνωµόνων Υψηλού Επιπέδου για την Τεχνητή Νοηµοσύνη που ορίστηκε από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρέχει δεοντολογικές κατευθύνσεις για µια αξιόπιστη Τεχνητή 

Νοηµοσύνη . Δύο από τις επτά ουσιώδεις προϋποθέσεις για µια αξιόπιστη Τεχνητή Νοηµοσύνη 46

αφορούν τους απαραίτητους µηχανισµούς διακυβέρνησης και είναι: 

1) Διαφάνεια (transparency): Τα επιχειρηµατικά µοντέλα δεδοµένων και τα συστήµατα ΤΝ 

πρέπει να χαρακτηρίζονται από διαφάνεια. Οι µηχανισµοί ιχνηλασιµότητας µπορούν να 

βοηθήσουν στην επίτευξη αυτού. Επιπλέον, τα συστήµατα και οι αποφάσεις που λαµβάνουν 

πρέπει να εξηγούνται µε τρόπο προσαρµοσµένο στον ενδιαφερόµενο. Οι άνθρωποι πρέπει 

 Dignum, V.: Responsible Artificial Intelligence: How to Develop and Use AI in a Responsible Way. 44

Springer, Cham (2019). 

 Μερικές από τις πιο γνωστές πρωτοβουλίες είναι: 1) IEEE initiative on Ethics of Autonomous and 45

Intelligent Systems, 2) High Level Expert Group on AI of the European Commission, 3) the Partnership 
on AI3, 4) the French AI for Humanity strategy, 5) the Select Committee on AI of the British House of 
Lords

 HLEG-AI: Ethics Guidelines for Trustworthy AI. European Commission (2019). 46
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να γνωρίζουν ότι αλληλεπιδρούν µε ένα σύστηµα ΤΝ και πρέπει να ενηµερώνονται για τις 

δυνατότητες και τους περιορισµούς του συστήµατος. 

1) Ευθύνη (accountability): Πρέπει να δηµιουργηθούν µηχανισµοί για να διασφαλιστεί η 

ευθύνη και η λογοδοσία για τα συστήµατα AI και τα αποτελέσµατά τους. Η δυνατότητα 

ελέγχου, η οποία επιτρέπει την αξιολόγηση αλγορίθµων, δεδοµένων και διαδικασιών 

σχεδιασµού διαδραµατίζει βασικό ρόλο σε αυτό, ειδικά σε κρίσιµες εφαρµογές. Επιπλέον, 

θα πρέπει να εξασφαλιστεί επαρκής και προσιτή έννοµη προστασία. 

Είναι πλέον ευρέως αποδεκτό ότι εάν τα συστήµατα Tεχνητής Nοηµοσύνης δεν τηρούν ηθικά 

πρότυπα που αντανακλούν αξίες µείζονος σηµασίας για τον άνθρωπο, τα συστήµατα αυτά δεν 

θα θεωρούνται αξιόπιστα. Παρόλο που οι συζητήσεις για την «Ηθική» της ΤΝ µονοπωλούν την 

ατζέντα, δεν υπάρχει ένα συµφωνηµένο σύνολο ηθικών προτύπων που θα πρέπει να διέπουν τη 

λειτουργία της ΤΝ και που αντικατοπτρίζεται στην πληθώρα των ηθικών προτύπων που 

περιλαµβάνονται σε διάφορους µη δεσµευτικούς «Κώδικες Ηθικής» για την ΤΝ από τους 

διάφορους εµπλεκόµενους φορείς. Ένας κοινός τόπος αξίων επικεντρώνεται συνήθως γύρω από 

τις αξίες της «διαφάνειας», της «δικαιοσύνης» και της «επεξηγηµατικότητας».  Ωστόσο, η 47

ασάφεια και η ελαστικότητα του πεδίου και του περιεχοµένου της «Νέας Ηθικής» σηµαίνει ότι 

παρέχεται η ευχέρεια σε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, όπως και στους τεχνολογικούς 

κολοσσούς να αναδείξουν και να προωθήσουν το «ηθικό» περιεχόµενο που προτιµούν. Αντίθετα, 

χωρίς ένα συµφωνηµένο πλαίσιο κανόνων που προσδιορίζει και διατυπώνει µε σαφήνεια τα 

ηθικά πρότυπα στα οποία θα πρέπει να συµµορφώνονται τα συστήµατα τεχνητής νοηµοσύνης, 

δεν µπορεί να διασφαλιστεί καθολικά ότι τα συστήµατα αυτά σχεδιάζονται και αναπτύσσονται 

µε τρόπους που θα ανταποκρίνονται στα ευρέως αποδεκτά πρότυπα δεοντολογίας. 

 Floridi, L., et al.: AI4People–an ethical framework for a good AI society: opportunities, risks, 47

principles, and recommendations. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  

Κώδικες δεοντολογίας από διεθνείς οργανισµούς και η διαµόρφωση των 

εθνικών πολιτικών. Ευκαιρίες και κίνδυνοι 

3.1 Εισαγωγή  

Η κατανόηση και η διαχείριση των κινδύνων που συνεπάγεται η ΤΝ είναι µείζονος σηµασίας για 

την επιτυχή ανάπτυξη των οφελών της τεχνολογίας. Οφέλη όπως αυτά που παρουσιάστηκαν και 

αναλύθηκαν στα προηγούµενα κεφάλαια, όπως η αύξηση της αποδοτικότητας και της ποιότητας 

των υπηρεσιών, η µεγαλύτερη αυτονοµία και κινητικότητα για ηλικιωµένους και άτοµα µε 

ειδικές ανάγκες, η βελτίωση της ασφάλειας από τη χρήση της ΤΝ σε κρίσιµους τοµείς, όπως η 

υγειονοµική περίθαλψη, οι µεταφορές και η αντιµετώπιση έκτακτων συνθηκών είναι ορισµένα 

από τα πολλά κοινωνικοοικονοµικά οφέλη που προκύπτουν από την ΤΝ. Έτσι, καθώς τα 

συστήµατα ΤΝ αναπτύσσονται και αυξάνουν την πολυπλοκότητα τους, οι κίνδυνοι και η 

διασύνδεση τους µε άλλα συστήµατα θα αυξηθούν αντίστοιχα, καθιστώντας αναγκαία τη 

δηµιουργία τόσο συγκεκριµένων µηχανισµών διακυβέρνησης, όπως για την υγειονοµική 

περίθαλψη, τις µεταφορές και τα αυτόνοµα όπλα, καθώς και ένα ευρύτερο παγκόσµιο πλαίσιο 

διακυβέρνησης για την ΤΝ. 

3.2 Βήµατα προόδου στην Διακυβέρνηση της ΤΝ  

Η εννοιολογική διαµόρφωση της ΤΝ είναι καθοριστικός παράγοντας για το πώς κατανοούνται τα 

προβλήµατα που εισάγονται από αυτήν καθώς και εάν περιλαµβάνονται στην διαµόρφωση 

δηµόσιας πολιτικής, ωστόσο το ζήτηµα του εννοιολογικού πλαισίου δεν έχει ακόµη συζητηθεί 

εκτενώς ως βασικό συστατικό στοιχείο της διακυβέρνησης της ΤΝ. Καθώς η Τεχνητή 
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Νοηµοσύνη εξακολουθεί να αναπτύσσεται, µε την πολυπλοκότητα των προκλήσεων της να 

γίνεται πιο ορατή, η λήψη αποφάσεων στα συστήµατα ΤΝ πρέπει να σχεδιαστεί προσεκτικά 

σύµφωνα µε το πλαίσιο εφαρµογής τους και αυτές οι διαδικασίες θα πρέπει να υπόκεινται σε 

δηµόσια συζήτηση. 

Για την αντιµετώπιση των προκλήσεων διακυβέρνησης που θέτει η αβεβαιότητα και η 

πολυπλοκότητα των εξελίξεων στον τοµέα της ΤΝ, αυξάνει η ανάγκη για υιοθέτηση καινοτόµων 

προσεγγίσεων διακυβέρνησης, όπως η προσαρµοστική διακυβέρνηση (adaptive governance) και 

η υβριδική (hybrid) ή «αποκεντρωµένη» διακυβέρνηση (de-centred governance).  48

Χαρακτηριστικό της προσαρµοστικής και υβριδικής διακυβέρνησης είναι ο περιορισµένος ρόλος 

της Κυβέρνησης στον έλεγχο της κατανοµής των πόρων στην κοινωνία. H υβριδική 

διακυβέρνηση µπορεί να οριστεί ως µια ισορροπία µεταξύ κρατικών και µη κρατικών δρώντων, 

δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα σε διαφορετικούς βαθµούς.  Είναι γεγονός ότι οι µη κρατικοί 49

φορείς, συµπεριλαµβανοµένου του ιδιωτικού τοµέα διαδραµατίζουν έναν αυξανόµενο ρόλο, 

όπως οι µεγάλες εταιρείες τεχνολογίας που ελέγχουν την ανταλλαγή πληροφοριών παγκοσµίως, 

καθώς και ο ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών µε στόχο τη διασφάλιση της λογοδοσίας των 

λοιπών µη κρατικών φορέων, είναι σηµαντικός. 

Οµοίως, η προσαρµοστική διακυβέρνηση υπογραµµίζει την ανάγκη αποµάκρυνσης από τα 

µέτρα «διοίκησης και ελέγχου» προς πιο ευέλικτες προσεγγίσεις που χαρακτηρίζονται από 

επαναλαµβανόµενη προσαρµογή και βελτίωση των κανονισµών και των πολιτικών καθώς 

συλλέγονται νέες πληροφορίες και δεδοµένα.  Η προσέγγιση προσαρµοστικής διακυβέρνησης 50

είναι περισσότερο επωφελής ως προς τον προληπτικό εντοπισµό και την αντιµετώπιση των 

κινδύνων που προέρχονται από τα συστήµατα Μηχανικής Μάθησης καθώς και ως προς την 

 Dafoe, A. (2018). AI governance: A research agenda; future of humanity institute. Oxford, UK: 48

University of Oxford.

 Guihot, M., Matthew, A. F., & Suzor, N. P. (2017). Nudging robots: Innovative solutions to regulate 49

artificial intelligence. Vand. J. Ent. & Tech. L, 20, σελ. 385.

 Li, Y., Taeihagh, A., De Jong, M., & Klinke, A. (2021). Toward a commonly shared public policy 50

perspective for analysing risk coping strategies. Risk analysis, 41(3), σελ. 519–532.
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ευαισθητοποίηση του κοινού για την ΤΝ και τη συµµετοχή του στον εντοπισµό νέων ζητηµάτων 

που δεν έχουν ακόµη εισαχθεί στην κυβερνητική ατζέντα.  

Η ευελιξία είναι καθοριστικής σηµασίας για να επιτρέψει στις διάφορες οµάδες ενδιαφεροµένων 

να οικοδοµήσουν συναίνεση γύρω από τους κανόνες και τις αντισταθµίσεις στο σχεδιασµό 

συστηµάτων ΤΝ, όπως και η παγκόσµια διακυβέρνηση της Τεχνητής Νοηµοσύνης να είναι 

εφαρµόσιµη σε διαφορετικά γεωγραφικά, πολιτιστικά και νοµικά πλαίσια και ευθυγραµµισµένη 

µε τα υπάρχοντα δηµοκρατικά πρότυπα και τα ανθρώπινα δικαιώµατα.  Παραδείγµατα 51

προσαρµοστικής διακυβέρνησης περιλαµβάνουν νόµους που απαιτούν τακτική αξιολόγηση των 

κινδύνων της ρυθµιζόµενης δραστηριότητας, προσεγγίσεις ήπιου δικαίου (soft law) που 

περιλαµβάνουν συνεργασία µε τις οµάδες πίεσης για την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραµµών, 

και για τη δοκιµή καινοτόµων πλαισίων ευθύνης και λογοδοσίας για την ΤΝ που θα 

δοκιµαστούν σε επαναληπτικές φάσεις.  52

Ορισµένα από τα πλαίσια για τη διακυβέρνηση της ΤΝ που προτείνονται δίνουν έµφαση στην 

οικοδόµηση ευρείας κοινωνικής συναίνεσης γύρω από τις ηθικές αρχές της ΤΝ και στη 

διασφάλιση της λογοδοσίας. Ένα άλλο πλαίσιο διακυβέρνησης περιλαµβάνει τρία επίπεδα 

δράσης: ένα τεχνικό επίπεδο που περιλαµβάνει τις διαδικασίες και τις δοµές δεδοµένων της ΤΝ, 

ένα επίπεδο για τον ηθικό σχεδιασµό της ΤΝ και το τρίτο περιλαµβάνει τις κοινωνικές 

επιπτώσεις της ΤΝ και το ρόλο της ρύθµισης και της νοµοθεσίας. Άλλες προτάσεις 

επικεντρώνονται στην ανάγκη για µεγαλύτερη συγκέντρωση και διαπολιτισµική συνεργασία για 

τη βελτίωση του συντονισµού µεταξύ των εθνικών προσεγγίσεων και για τη συγκέντρωση της 

τρέχουσας κατακερµατισµένης κατάστασης της διεθνούς διακυβέρνησης της ΤΝ.  Μεταξύ 53

αυτών των προσεγγίσεων, αυξάνονται οι εκκλήσεις για την παραγωγή πιο συγκεκριµένων 

προδιαγραφών σχετικά µε την εφαρµογή των πλαισίων διακυβέρνησης στην πράξη και τον 

 Wirtz, B. W., Weyerer, J. C., & Geyer, C. (2019). Artificial intelligence and the public sector—51

applications and challenges. International Journal of Public Administration, 42(7), σελ. 596–615.

 Hemphill, T. A. (2020). The innovation governance dilemma: Alternatives to the precautionary 52

principle. Technology in Society, 63, 101381.

 Cihon, P., Maas, M. M., & Kemp, L. (2020). Fragmentation and the Future: Investigating Architectures 53

for International AI Governance. Global Policy, 11(5), σελ. 545–556.
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προσδιορισµό των κυβερνητικών κοµµάτων που είναι υπεύθυνα για την καθοδήγηση 

διαφορετικών πτυχών της διακυβέρνησης της ΤΝ. 

Η ανάπτυξη παγκόσµιων προτύπων  

Η Τεχνητή Νοηµοσύνη εισάγει νέες προκλήσεις πολιτικής που απαιτούν συντονισµένες 

παγκόσµιες απαντήσεις. Τα πρότυπα, που αναπτύσσονται κυρίως από διεθνείς φορείς προτύπων, 

µπορούν να συµβάλλουν ενεργά στην παγκόσµια διακυβέρνηση όσο αφορά την ανάπτυξη της 

ΤΝ. Οι διεθνείς οργανισµοί προτύπων έχουν ιστορικό διαχείρισης µιας σειράς κοινωνικο-

τεχνικών (socio-technical) θεµάτων τις τελευταίες δεκαετίες, από τη διάδοση πρακτικών 

κυβερνοασφάλειας και την ώθηση προς την βελτίωση της περιβαλλοντικής βιωσιµότητας 

εταιρειών σε όλο τον κόσµο οι οποίες επιβαρύνονται µε σηµαντικό κόστος  και έχουν αναπτύξει 

ασφαλή πρότυπα που χρησιµοποιούνται σε πολλές βιοµηχανίες, συµπεριλαµβανοµένων των 

αυτόνοµων οχηµάτων και της πυρηνικής ενέργειας. Οι διεθνείς φορείς προτύπων έχουν τη 

θεσµική ικανότητα να οδηγήσουν σε συναίνεση τους εµπλεκόµενους και στη συνέχεια να 

εξάγουν τα πρότυπα σε όλο τον κόσµο.  

Τα πρότυπα για την ΤΝ βρίσκονται σε διαδικασία εξέλιξης, από δύο κορυφαίους φορείς 

προτύπων, τον Διεθνή Οργανισµό Τυποποίησης (ISO) και το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και 

Ηλεκτρονικών Μηχανικών (ΙΕΕΕ). Ο σχεδιασµός των προτύπων επικεντρώνεται κυρίως στη 

βελτίωση της αποδοτικότητας της αγοράς και την αντιµετώπιση ηθικών ζητηµάτων που 

ανακύπτουν, µε αποτέλεσµα να παραµένει ορατός ο κίνδυνος να µην απαντώνται τα πρότυπα 

αυτά σε άλλους στόχους πολιτικής, όπως η κουλτούρα υπεύθυνης ανάπτυξης και χρήσης 

προδιαγραφών ασφάλειας. Επιπλέον, κορυφαίοι ερευνητικοί οργανισµοί ΤΝ που συµµερίζονται 

ανησυχίες για τέτοιους στόχους πολιτικής απουσιάζουν εµφανώς στις προσπάθειες τυποποίησης 

που βρίσκονται σε εξέλιξη. Τα πρότυπα δεν θα επιτύχουν όλους τους στόχους πολιτικής για την 

ΤΝ, αλλά αποτελούν µια πορεία προς αποτελεσµατικές παγκόσµιες λύσεις, σε περιπτώσεις όπου 

οι εθνικοί κανόνες δεν είναι επαρκείς.  
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Τα διεθνή πρότυπα µπορούν να επηρεάσουν την ανάπτυξη συγκεκριµένων συστηµάτων ΤΝ 

µέσω προδιαγραφών προϊόντων και σχεδιασµού µε ασφάλεια. Η διάδοση και η επιβολή τους 

µπορεί να οικοδοµήσει µια σχέση εµπιστοσύνης µεταξύ του ερευνητικού τοµέα και των 

κρατικών δρώντων. Τα πρότυπα µπορούν να χρησιµεύσουν για τη διάδοση των βέλτιστων 

πρακτικών παγκοσµίως, όπως έγινε και σε περιπτώσεις όπως η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και 

η βιωσιµότητα του περιβάλλοντος. Ωστόσο, η δυναµική των προτύπων µπορεί να επιδράσει 

ωφέλιµα εντός ορισµένου πλαισίου, δεδοµένου ότι οι δυνάµεις της αγοράς δεν επαρκούν ώστε 

να δώσουν κίνητρα στην υιοθέτηση των προτύπων που διέπουν τη θεµελιώδη έρευνα και άλλα 

συστήµατα και πρακτικές που απέχουν από τις συναλλαγές της αγοράς. Οι συντονισµένες 

προσπάθειες µεταξύ της κοινότητας της ΤΝ και των εξωτερικών δρώντων θα ενισχύσουν 

ουσιαστικά την εξάπλωση των προτύπων. Η υιοθέτηση προτύπων αποτελεί ένα εργαλείο για την 

παγκόσµια διακυβέρνηση, αλλά θέτει ως προαπαιτούµενο οι θεσµικοί φορείς να κάνουν 

ενεργητική χρήση αυτών προκειµένου να υπάρξουν θετικές εκροές.  

3.2.1 Προκλήσεις στην διακυβέρνηση της ΤΝ  

Η ανάπτυξη της ΤΝ θέτει παγκόσµιες προκλήσεις. Οι κυβερνητικές στρατηγικές που στοχεύουν 

στην παροχή κινήτρων για την αύξηση της έρευνας για την ΤΝ εντός των εθνικών ορίων µπορεί 

να οδηγήσουν σε ένα ιδιαίτερα κατακερµατισµένο τοπίο διακυβέρνησης παγκοσµίως. Ο λόγος 

είναι ότι οι χώρες ανταγωνίζονται µεταξύ τους για την προσέλκυση βιοµηχανίας ΤΝ µέσω 

εθνικών στρατηγικών και κινήτρων που επιταχύνουν την ανάπτυξη ευφυών τεχνολογιών, αλλά 

δεν αυξάνουν αντίστοιχα την εποπτεία και τις κανονιστικές ρυθµίσεις για τον µετριασµό των 

κοινωνικών κινδύνων που σχετίζονται µε αυτές τις εξελίξεις. Οι χαλαρές ρυθµιστικές αρχές και 

εποπτεία και ο έντονος ανταγωνισµός αυξάνουν την πιθανότητα µεροληπτικών, κοινωνικά 

επιβλαβών συστηµάτων. Αυτός ο κίνδυνος επιδεινώνεται από την έλλειψη αποτελεσµατικών 

µηχανισµών παγκόσµιας διακυβέρνησης για την παροχή, ασφαλιστικών δικλείδων στον 

ανταγωνισµό που ωθεί την τεχνολογική καινοτοµία. Είναι κρίσιµο να θεσπιστούν θεσµικά 
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όργανα παγκόσµιας διακυβέρνησης για να κατευθύνουν αυτούς τους µετασχηµατισµούς σε 

ωφέλιµες κατευθύνσεις. 

Δεδοµένης της φύσης των αποφάσεων που αυτοµατοποιούνται από αλγόριθµους σε διάφορες 

πτυχές της κοινωνίας, τα συστήµατα ΤΝ µπορούν δυνητικά να επιδείξουν συµπεριφορές που 

έρχονται σε αντίθεση µε τις διαµορφωµένες κοινωνικές αξίες, προκαλώντας ανησυχίες σχετικά 

µε τα ηθικά ζητήµατα που µπορεί να προκύψουν από την ταχεία υιοθέτηση της ΤΝ. Ένα από 

αυτά τα ζητήµατα είναι η πιθανότητα µεροληπτικών αλγοριθµικών αποφάσεων, καθώς οι 

αλγόριθµοι Μηχανικής Μάθησης µπορούν από τα δεδοµένα που συλλέγουν από την κοινωνία 

για τη λήψη αποφάσεων να αναπαράγουν ανισότητες και διακρίσεις µε βάση πρότυπα της 

κοινωνίας που περιέχονται σε αυτά τα δεδοµένα.   Εάν τα ευαίσθητα χαρακτηριστικά όπως το 54

φύλο ή η καταγωγή, χρησιµοποιούνται για την ταξινόµηση ατόµων και ορισµένα από αυτά τα 

χαρακτηριστικά ενδέχεται να έχουν αρνητική συσχέτιση µε το αποτέλεσµα που έχει σχεδιαστεί 

για να βελτιστοποιήσει ο αλγόριθµος, τα άτοµα που κατηγοριοποιούνται µε αυτά τα 

χαρακτηριστικά ενδέχεται να τύχουν διακριτικής µεταχείρισης και δυνητικά άτοµα θα 

µπορούσαν να αποκλειστούν από την απολαβή κοινωνικών και οικονοµικών οφελών. Τέτοιου 

είδους προκαταλήψεις ενδέχεται να εισαχθούν µέσω του ανθρώπινου παράγοντα στο στάδιο της 

κατασκευής του αλγορίθµου, ο οποίος θα τις αναπαράγει. Ο κίνδυνος µεροληψίας και διάκρισης 

που απορρέουν από τις αλγοριθµικές διαδικασίες αντικατοπτρίζει µια κυρίαρχη ανησυχία 

σχετικά µε τη δικαιοσύνη στη διακυβέρνηση της ΤΝ πως µπορεί να επιτευχθεί µια ισορροπία. 

Επίσης, ένα επίµαχο ζήτηµα αφορά το απόρρητο των δεδοµένων και τον τρόπο που γίνεται η 

διαχείριση αυτών, καθώς οι αλγόριθµοι στα συστήµατα ΤΝ χρησιµοποιούν αισθητήρες για τη 

συλλογή δεδοµένων και τεχνολογίες µαζικών δεδοµένων (big data) για την αποθήκευση, 

επεξεργασία και µετάδοση δεδοµένων µέσω εξωτερικών δικτύων επικοινωνίας. H ανησυχία 

αφορά την πιθανή κατάχρηση προσωπικών δεδοµένων από τρίτους, δεδοµένου ότι τα 

συστήµατα ΤΝ αποθηκεύουν εκτενείς προσωπικές πληροφορίες σχετικά µε τους χρήστες τους. 

Η κυριότητα τέτοιων δεδοµένων και ο τρόπος µε τον οποίο οι προγραµµατιστές συστηµάτων ΤΝ 

 Osoba, O. A., & Welser, W. (2017). An intelligence in our image: The risks of bias and errors in 54

artificial intelligence. Rand Corporation. Santa Monica, California.
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θα πρέπει να σχεδιάζουν τα αυτόνοµα συστήµατα µε γνώµονα την τήρηση των νόµων περί 

απορρήτου. 

Η ανεργία και η κοινωνική αστάθεια που οφείλεται στην αυτοµατοποίηση γνωστικών 

καθηκόντων (cognitive tasks) αποτελούν φαινόµενα που κυριαρχούν στο δηµόσιο διάλογο 

σχετικά µε την υιοθέτηση της ΤΝ.  Οι επιπτώσεις του αυτοµατισµού είναι ήδη αισθητές σε 55

κλάδους όπως η βιοµηχανία, η ψυχαγωγία, η υγειονοµική περίθαλψη και οι µεταφορές, καθώς οι 

εταιρείες επενδύουν όλο και περισσότερο στην εφαρµογή αυτοµατοποιηµένων υπηρεσιών για να 

µειώσουν το κόστος εργασίας και να αυξήσουν την αποδοτικότητα τους.  Ενώ οι τεχνολογικές 56

εξελίξεις δηµιουργούν και νέες θέσεις εργασίας, υπάρχουν ανησυχίες ότι η κατανοµή των 

ευκαιριών απασχόλησης είναι άνιση µεταξύ τοµέων και επιπέδου δεξιοτήτων. Για παράδειγµα, 

οι γνωστικές εργασίες που χαρακτηρίζουν κυρίως τις θέσεις µεσαίας εξειδίκευσης διατρέχουν 

υψηλό κίνδυνο αυτοµατοποίησης. Αντίθετα, εργασίες µε σχετικά χαµηλότερο κίνδυνο 

αυτοµατισµού είναι αυτές που οι µηχανές δεν µπορούν εύκολα να αναπαράγουν, δηλαδή 

επαγγέλµατα χαµηλής εξειδίκευσης, όπως χειρωνακτικές εργασίες που απαιτούν ευελιξία και 

φυσική παρουσία, καθώς και επαγγέλµατα υψηλής εξειδίκευσης που απαιτούν δηµιουργική 

νοηµοσύνη.  Εποµένως, τα επαγγέλµατα χαµηλής και  υψηλής εξειδίκευσης έχουν µεγαλύτερες 57

απολαβές και πλεονεκτήµατα, ενώ οι θέσεις µεσαίας εξειδίκευσης σταδιακά οδηγούνται σε 

αυτοµατοποίηση µε αποτέλεσµα την συρρίκνωση του εισοδήµατος και την διόγκωση των 

κοινωνικών ανισοτήτων. 

 Frey, C. B., & Osborne, M. A. (2017). The future of employment: How susceptible are jobs to 55

computerisation? Technological Forecasting and Social Change, 114, σελ. 254–280.

 Linkov, I., Trump, B., Poinsatte-Jones, K., & Florin, M. V. (2018). Governance strategies for a 56

sustainable digital world. Sustainability, 10(2), σελ. 440.

 Frey, C. B., & Osborne, M. A. (2017). The future of employment: How susceptible are jobs to 57

computerisation? Technological Forecasting and Social Change, 114, σελ. 254–280.
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3.3 Στρατηγικές χωρών για την ανάπτυξη της ΤΝ 

Μόλις τα τελευταία χρόνια, πολλά κράτη έχουν αρχίσει να παρουσιάζουν και να υιοθετούν 

στρατηγικές για την ανάπτυξη και χρήση της ΤΝ, προκειµένου να επωφεληθούν από τα 

πλεονεκτήµατα των ευφυών τεχνολογικών συστηµάτων. Οι πρωτοβουλίες των χωρών διαφέρουν 

ως προς το µοντέλο εφαρµογής, καθώς σε ορισµένες περιπτώσεις η στρατηγική καθορίζεται, 

συντονίζεται και εκτελείται αποκλειστικά από το κράτος, ενώ σε άλλες δίνονται πρωτοβουλίες 

στον ιδιωτικό τοµέα. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα χωρών σε διεθνές επίπεδο που έχουν 

ολοκληρωµένη στρατηγική για την ΤΝ αποτελούν ο Καναδάς, οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Ιαπωνία. 

Ο Καναδάς ήταν η πρώτη χώρα η οποία το 2017 κατάρτισε στρατηγική για την αξιοποίηση της 

ΤΝ (Pan-Canadian AI Strategy), εστιάζοντας σχεδόν αποκλειστικά στην ενίσχυση της έρευνας. 

Το πρόγραµµα όρισε προϋπολογισµό C$125 εκ. για περίοδο 5 ετών, όµως αν αθροιστεί και η 

συνεισφορά των τοπικών κυβερνήσεων, το συνολικό ποσό υπερβαίνει τα C$400 εκ. Η 

πρωτοβουλία είναι προϊόν συνεργασίας της κυβέρνησης µε το Canadian Institute for Advanced 

Research (CIFAR), φορέα εκτέλεσης του προγράµµατος, καθώς και 3 νεοιδρυθέντα ερευνητικά 

κέντρα που απορροφούν κονδύλια τόσο από την οµοσπονδιακή, όσο και τις τοπικές 

κυβερνήσεις, καθένα εκ των οποίων συνεργάζεται µε το πανεπιστήµιο της περιοχής του 

δηµιουργώντας ένα ισχυρό οικοσύστηµα καινοτοµίας (innovation hub) και συνεισφέροντας στην 

ακαδηµαϊκή αριστεία. Επίσης, λαµβάνει επιπλέον πόρους από την τοπική κυβέρνηση.  

Οι ΗΠΑ εφαρµόζουν προσέγγιση ελεύθερης αγοράς, ενισχύοντας την ιδιωτική πρωτοβουλία. Η 

τωρινή κυβέρνηση στοχεύει στην ενίσχυση της Έρευνας και Ανάπτυξης µέσω της δηµιουργίας 

συνεργασιών µε βιοµηχανία και ακαδηµαϊκή κοινότητα, καθώς και της άρσης ρυθµιστικών 

εµποδίων. Στην Κίνα, η προσέγγιση είναι κεντρικοποιηµένη, µε την κυβέρνηση να έχει 

καταρτίσει µια πλήρη στρατηγική (A Next Generation AI Development Plan) στα πλαίσια της 

οποίας µέχρι το 2030 θα διατεθούν 10 τρισ. γουάν για Έρευνα και Ανάπτυξη, καλλιέργεια 

δεξιοτήτων και εκπαίδευση. Χαρακτηριστική είναι η συνεργασία της κυβέρνησης µε κινεζικούς 
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τεχνολογικούς κολοσσούς για τη δηµιουργία τεχνολογικού πάρκου για έρευνα ΤΝ στο Πεκίνο, 

αξίας $2,1 δισ. 

Ο Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στις συστάσεις που ανέπτυξε 

για την ΤΝ αναδεικνύει τη διεθνή συνεργασία ως βασική αρχή για την επιτυχή ανάπτυξη 

αξιόπιστης ΤΝ. Πιο πρόσφατα, η Oµάδα των Eίκοσι (G20) υιοθέτησε τις «Αρχές Τεχνητής 

Νοηµοσύνης», οι οποίες αντλήθηκαν από τις συστάσεις του ΟΟΣΑ. Το 2018, τα κράτη-µέλη της 

ΕΕ υπέγραψαν τη Διακήρυξη Συνεργασίας για την Τεχνητή Νοηµοσύνη, δεσµευόµενες να 

συνεργαστούν για την ενίσχυση της ικανότητας της Ένωσης στην υιοθέτηση και εφαρµογή της 

ΤΝ και την αντιµετώπιση των κοινωνικοοικονοµικών προκλήσεων ώστε να εξασφαλιστεί ένα 

επαρκές νοµικό και ηθικό πλαίσιο. Δεσµεύθηκαν επίσης να καταστήσουν την ΤΝ διαθέσιµη και 

επωφελή για τις δηµόσιες διοικήσεις, να µοιραστούν τις βέλτιστες πρακτικές για την προµήθεια 

και τη χρήση της τεχνητής νοηµοσύνης στην κυβέρνηση και να εφαρµόσουν πρακτικές 

ανοικτών δεδοµένων (open data).  

Ωστόσο, οι στρατηγικές είναι πιο ολοκληρωµένες και λεπτοµερείς σε εθνικό επίπεδο. Πλήθος 

χωρών σε παγκόσµιο επίπεδο έχουν υιοθετήσει είτε εθνικές στρατηγικές ΤΝ, είτε συγκρίσιµες 

κατευθυντήριες πολιτικές για τον καθορισµό στρατηγικών οραµάτων και προσεγγίσεων για την 

ΤΝ. Οι εν λόγω στρατηγικές µπορούν να βοηθήσουν τις χώρες να δηµιουργήσουν ένα κοινό 

πλαίσιο για επιτυχή πρόοδο στην TN, ώστε να ευθυγραµµιστούν οι ικανότητες, τα πρότυπα και 

οι δοµές των σχετικών παραγόντων. Όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα 3.1, σε όλο τον κόσµο, 

τουλάχιστον 50 χώρες (συµπεριλαµβανοµένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης) έχουν αναπτύξει, ή 

βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης µιας εθνικής στρατηγικής για την ΤΝ. Παρότι µια 

σηµαντική πλειοψηφία των χωρών δεν σχεδιάζει ακόµη στρατηγική, υποδεικνύει ότι πολλές 

χώρες θεωρούν πλέον την ΤΝ ως εθνική προτεραιότητα. Χαρακτηριστικό είναι ότι όλες σχεδόν 

οι χώρες έχουν µεγάλο ενδιαφέρον ως προς την οικονοµική ανάπτυξη µέσω χρηµατοδότησης 

στην Έρευνα και Ανάπτυξη για την ΤΝ.  
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Πίνακας 3.1 

Καθεστώς στρατηγικής για την ΤΝ ανά χώρα 
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Πηγή: OPSI -OECD  

3.4 Η ευρωπαϊκή προσέγγιση για την αξιοποίηση εφαρµογών ΤΝ και το 

σχέδιο υλοποίησης  

Η πρώτη προσπάθεια οικοδόµησης στρατηγικής για την ανάπτυξη της ΤΝ στην ΕΕ 

ανακοινώθηκε τον Απρίλιο του 2018 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποτυπώνοντας την 

πρόθεση 24 κρατών-µελών και της Νορβηγίας για µια συλλογική προσέγγιση, αναφορικά µε την 

αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει η ΤΝ και την ανταπόκριση στις προκλήσεις που θα 

προκύψουν.  Η πρωτοβουλία αυτή που προέκυψε έπειτα από πρόσκληση του Ευρωπαϊκού 58

Συµβουλίου τον Οκτώβριο του 2017 προς την Επιτροπή και είχε ως αποτέλεσµα  την έναρξη 

µιας πανευρωπαϊκής προσέγγισης στην τεχνολογία ΤΝ. 

 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, “EU Member States Sign Up to Cooperate on Artificial Intelligence,” 58

δηµοσιεύτηκε την 10η Απριλίου 2018

47



Η πρόταση της Επιτροπής έχει τρία σκέλη. Το πρώτο σκέλος θέτει ως στόχο την ανάπτυξη της 

ανταγωνιστικότητας που θα βασίζεται στην ενίσχυση της τεχνολογικής και βιοµηχανικής 

δυναµικότητας και της χρήσης της ΤΝ στην οικονοµία, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δηµόσιο 

τοµέα. Τα εργαλεία για την επίτευξη του στόχου είναι η αύξηση των επενδύσεων σε έρευνα και 

καινοτοµία και η βελτίωση της πρόσβασης σε δεδοµένα. Το δεύτερο σκέλος αφορά την 

προετοιµασία για τις νέες κοινωνικο-οικονοµικές συνθήκες που θα επιφέρει η ΤΝ, µέσω του 

εκσυγχρονισµού των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, της καλλιέργειας ταλέντου, της 

ευκολίας ανταπόκρισης σε αλλαγές στην αγορά εργασίας. Το τρίτο σκέλος σχετίζεται µε τη 

διαµόρφωση ενός κατάλληλου δεοντολογικού και ρυθµιστικού πλαισίου, σύµφωνα µε τις αξίες 

και το Χάρτη Θεµελιωδών Δικαιωµάτων της ΕΕ. Στην κατεύθυνση αυτή εντάσσεται η 

συνεργασία µεταξύ των εµπλεκοµένων χωρών, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Συµµαχίας για την 

ΤΝ (AI Alliance), µε αντικείµενο την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραµµών δεοντολογίας της ΤΝ. 

Πλέον στην ΕΕ, οι περισσότερες χώρες έχουν υλοποιήσει πρωτοβουλίες σχετικά µε την 

αξιοποίηση εφαρµογών ΤΝ, ενώ άλλες χώρες βρίσκονται στη διαδικασία υλοποίησης. Σύµφωνα 

µε το Joint Research Center της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Πίνακας 2), το οποίο είναι 

επιφορτισµένο µε την παρακολούθηση του βαθµού προόδου των χωρών-µελών όσον αφορά την 

ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών ΤΝ, µόνο 16 από τις 28 χώρες έχουν ανακοινώσει εθνικές 

στρατηγικές. Πέντε χώρες  βρίσκονται σε στάδιο τελικού προσχεδίου, µία χώρα, η Ουγγαρία 59

έχει καταρτίσει πρόγραµµα δράσης, ως αρχικό βήµα πάνω στο οποίο θα δοµήσει τη στρατηγική 

της και έξι χώρες  βρίσκονται σε στάδιο διαβούλευσης για την ανάπτυξη µιας εθνικής 60

στρατηγικής. 

Πίνακας 3.2 

 Αυστρία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Πολωνία59

 Βέλγιο, Βουλγαρία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ρουµανία, Σλοβενία60
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 Εθνικές Στρατηγικές για την ΤΝ χωρών-µελών της ΕΕ 

 

Πηγή: Joint Research Center - Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Σηµείωση: Τελευταία ανανέωση του 

πίνακα: 25 Φεβρουαρίου 2020) 

Το Συντονισµένο σχέδιο δράσης για την ΤΝ (Coordinated Action Plan) είναι το δεύτερο µέρος 

της στρατηγικής της ΕΕ, που αφορά µια µη δεσµευτική πρόταση που θέτει τα θεµέλια για τον 

συντονισµό της ΤΝ µεταξύ κρατών µελών και άλλων οµάδων ενδιαφεροµένων. Το Σχέδιο αυτό 

τονίζει ότι ο ισχυρότερος συντονισµός είναι απαραίτητος για την Ευρώπη «για να γίνει η 

κορυφαία στον κόσµο περιοχή για την ανάπτυξη και την ανάπτυξη πρωτοποριακών, ηθικών και 

ασφαλή τεχνητή νοηµοσύνη ». Προτείνει κοινές δράσεις για στενότερη και αποτελεσµατικότερη 

συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών, της Νορβηγίας, της Ελβετίας και της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής σε τέσσερα βασικά πεδία δράσης.  Η µεγιστοποίηση των επενδύσεων µέσω 61

 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, “Member States and Commission to Work Together to Boost Artificial 61

Intelligence ‘Made in Europe.” Δηµοσιεύτηκε τον Δεκέµβριο του 2018. 
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αυξηµένου συντονισµού και εταιρικών σχέσεων, η δηµιουργία ευρωπαϊκών χώρων δεδοµένων 

για να διατίθενται περισσότερα δεδοµένα και να βοηθηθεί η απρόσκοπτη ανταλλαγή αυτών των 

δεδοµένων διασυνοριακά, σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κανονισµό Προστασίας Προσωπικών 

Δεδοµένων (GDPR). Το τρίτο πεδίο είναι η προώθηση ταλέντων, δεξιοτήτων και δια βίου 

µάθησης και τέλος η ανάπτυξη της ηθικής ΤΝ και η διασφάλιση της εµπιστοσύνης.  

Το Σχέδιο σκιαγραφεί µια ευρωπαϊκή προσέγγιση για την ΤΝ που βασίζεται σε ηθικές και 

κοινωνικές αξίες που απορρέουν από τον Χάρτη των Θεµελιωδών Δικαιωµάτων. Δίνει έµφαση 

σε αλληλοσυνδεόµενες έννοιες ενός αξιόπιστου συστήµατος ΤΝ και ανθρωποκεντρικού 

συστήµατος ΤΝ. Οι βασικές αρχές που προσδιορίζονται για τον ευρύτερο στόχο της επίτευξης 

της τεχνητής νοηµοσύνης στην Ευρώπη περιλαµβάνουν ηθική από το στάδιο του σχεδιασµού 

(ethics by design) και ασφάλεια από τον σχεδιασµό. Το όραµα του Σχεδίου της Επιτροπής είναι 

να καταστεί η Ευρώπη ηγέτιδα δύναµη στον κόσµο στην ανάπτυξη και ηθικής και ασφαλούς 

ΤΝ, προωθώντας µια ανθρωποκεντρική προσέγγιση σε παγκόσµια κλίµακα.  

Στη δέσµη µέτρων που έχει υιοθετηθεί, το κοινό Πλαίσιο Πολιτικής για την ΤΝ (Policy 

Framework on AI) που εφαρµόζει η ΕΕ, στοχεύει στον εντοπισµό των κύριων δοµικών 

στοιχείων των πρωτοβουλιών πολιτικής που παρουσιάζονται στις εθνικές στρατηγικές των 

κρατών-µελών της. Ένα από τα κύρια πλεονεκτήµατα αυτής της µεθοδολογίας είναι η έµφαση 

στα διαφορετικά επίπεδα και τα δοµικά στοιχεία της ΤΝ και η ανάδειξη των πολυάριθµων 

προοπτικών πολιτικής από τις οποίες µπορεί να διερευνηθεί η ΤΝ. Στοχεύει στη διευκόλυνση της 

κατανοµής πρωτοβουλιών πολιτικής στους αντίστοιχους στόχους πολιτικής τους, προκειµένου 

να πραγµατοποιούνται συγκρίσεις µεταξύ εθνικών στρατηγικών για την ΤΝ. 

Οι πρωτοβουλίες πολιτικής που προσδιορίζονται στις εθνικές στρατηγικές για την ΤΝ 

σχετίζονται µε τους ακόλουθους τοµείς πολιτικής: ανθρώπινο κεφάλαιο, από την ακαδηµαική 

έρευνα στην αγορά, τη δικτύωση, την υποδοµή και τη ρύθµιση. Πρωτοβουλίες που 

ταξινοµούνται µε βάση το ανθρώπινο κεφάλαιο στοχεύουν σε όλες τις πολιτικές για την 

προώθηση της εκπαίδευση και ανάπτυξη των ανθρώπων στην ανάπτυξη και υιοθέτηση λύσεων 

ΤΝ. Περιλαµβάνει πτυχές της τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (π.χ. µεταρρυθµίσεις των 

εκπαιδευτικών συστηµάτων για τη συµπερίληψη µαθηµάτων και προγραµµάτων ΤΝ), 
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επαγγελµατική και δια βίου µάθηση (π.χ. κατάρτιση υφιστάµενου εργατικού δυναµικού για την 

απόκτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων που σχετίζονται µε την ΤΝ) και την ευφυΐα και τις 

ανάγκες της αγοράς εργασίας ( π.χ. προσδιορισµός των επικείµενων αναγκών δεξιοτήτων λόγω 

αλλαγών στις τεχνολογικές εξελίξεις).  

Οµάδα Εµπειρογνωµόνων Υψηλού Επιπέδου για την ΤΝ (High Level Expert Group on AI) 

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειµένου να υποστηρίξει την κατάρτιση µιας ευρωπαϊκής 

στρατηγικής, σύστησε τον Ιούνιο του 2018 την Οµάδα Εµπειρογνωµόνων Υψηλού Επιπέδου για 

την ΤΝ (HLEG on AI), η οποία αποτελείται από 52 άτοµα προερχόµενα από τον ακαδηµαϊκό 

χώρο, τον ιδιωτικό τοµέα και την κοινωνία των πολιτών.  Η οµάδα ξεκίνησε µια διαδικασία 62

διαβούλευσης τον Δεκέµβριο του 2018 και τον Απρίλιο του 2019 δηµοσίευσε «Οδηγίες 

δεοντολογίας για αξιόπιστη τεχνητή νοηµοσύνη», σκιαγραφώντας την προσέγγιση της ΕΕ για 

τον καθορισµό ηθικών κατευθυντήριων γραµµών και την αύξηση των επενδύσεων στην τεχνητή 

νοηµοσύνη. Οι κατευθυντήριες γραµµές περιλαµβάνουν πολλά κοινά θέµατα στις στρατηγικές 

των κρατών µελών, όπως η διαφάνεια, η ασφάλεια και η δικαιοσύνη και η µη διάκριση, αλλά 

καλύπτουν επίσης ορισµένα ζητήµατα που σχετίζονται λιγότερο µε την τεχνητή νοηµοσύνη, 

όπως το περιβάλλον. Επιπλέον, οι οδηγίες απαριθµούν ορισµένες βασικές απαιτήσεις 

βασισµένες σε θεµελιώδη δικαιώµατα και ηθικές αρχές που πρέπει να πληρούν τα συστήµατα 

τεχνητής νοηµοσύνης για να θεωρούνται αξιόπιστα. Το HLEG επισηµαίνει ότι µια αξιόπιστη 

προσέγγιση θα έχει καταλυτικό ρόλο στο να καταστεί δυνατή η λεγόµενη «υπεύθυνη 

ανταγωνιστικότητα» παρέχοντας εµπιστοσύνη σε όσους θα επηρεαστούν από τα συστήµατα ΤΝ.  

Η ΕΕ έχει σηµειώσει πρόοδο στον τοµέα της ΤΝ τα τελευταία χρόνια, ωστόσο οι περισσότερες 

εθνικές στρατηγικές και πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ είναι σε αρχικό στάδιο. Συνεπώς, δεν έχει 

καταστεί σαφές εάν θα λάβουν αρκετή χρηµατοδότηση καθώς και πώς ευθυγραµµίζονται και 

αλληλεπιδρούν. Σε γενικές γραµµές, η προσέγγιση της ΕΕ αντανακλά την πρόθεση της να 

αναπτύξει ηθική, ανθρωποκεντρική και αξιόπιστη ΤΝ και να κυριαρχήσει σε αυτούς τους τοµείς. 

 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, “High-Level Expert Group on Artificial Intelligence,” 4 Οκτωβρίου 201962
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Αυτή η δέσµευση ενισχύεται εκτός από τα έγγραφα πολιτικής για την ΤΝ και από τη ρυθµιστική 

πρωτοβουλία της ΕΕ  όπως για την ιδιωτικότητα των δεδοµένων, µέσω της νοµοθεσίας GDPR. 

Το διακύβευµα ανάπτυξης µιας αξιόπιστης ΤΝ,  θα µπορούσε να αποτελέσει το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα στη στρατηγική της ΕΕ απέναντι στην Αµερική και την Κίνα.  Δηλαδή, η 63

ανάπτυξη τεχνολογιών ΤΝ στην Ένωση θα τηρεί υψηλά πρότυπα ηθικής, δηµοκρατίας και 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων και θα προσφέρει στους προγραµµατιστές και κατασκευαστές επί 

ευρωπαϊκού εδάφους ένα χρήσιµο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, µε τους καταναλωτές και τους 

χρήστες να προτιµούν τα προϊόντα τους σε σχέση µε αυτά από τις Ηνωµένες Πολιτείες ή την 

Κίνα. Εντούτοις, η ΕΕ έχει επικριθεί για το διακύβευµα αυτό, µε την αιτιολόγηση ότι δεν µπορεί 

να γίνει ανταγωνιστική µόνο για την ηθική διάσταση και τη ρύθµιση της ΤΝ, ειδικά όταν δεν 

διαθέτει το απαραίτητο οικοσύστηµα και υποδοµές για την ΤΝ.  

3.5 Ελλάδα και πρόταση στρατηγικής για την αξιοποίηση της ΤΝ  

Η ανάπτυξη και αξιοποίηση της ΤΝ αποτελεί µια σηµαντική ευκαιρία για την Ελλάδα σε επίπεδο 

δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα εξίσου. Οι επιχειρήσεις θα αποκοµίσουν οφέλη όπως βελτίωση 

της αποδοτικότητας, αποτελεσµατική διαχείριση προµηθειών και αποθεµάτων, ορθολογική 

διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας και αποθήκευσης, καίρια τοποθέτηση προϊόντων και 

υπηρεσιών στην αγορά. Παράλληλα, η υιοθέτηση συστηµάτων ΤΝ στο δηµόσιο τοµέα θα 

επιτρέψει την παροχή ανώτερης ποιότητας υπηρεσιών στους πολίτες, µε άµεση απόκριση, 

απαγκιστρώνοντας τους δηµόσιους υπαλλήλους από επαναλαµβανόµενες διαδικασίες ρουτίνας 

και επιτρέποντάς τους να αξιοποιούν το χρόνο τους σε πιο αποδοτικές δραστηριότητες. 

Ωστόσο, η διάχυση της τεχνολογίας στην ελληνική οικονοµία προϋποθέτει την αντιµετώπιση 

σηµαντικών προκλήσεων του ευρύτερου κοινωνικού, επιχειρηµατικού, τεχνολογικού και 

οικονοµικού περιβάλλοντος. Η επιφυλακτικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων στηρίζεται στην 

 Raluca Csernatoni, “An Ambitious Agenda or Big Words? Developing a European Approach to AI,” 63

Royal Institute for International Relations (EGMONT).
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πεποίθηση τους ότι η τεχνολογία για εφαρµογή της ΤΝ είναι σχετικά ανώριµη. Επίσης, οι λόγοι 

της διστακτικότητας τους συνδέονται µε τις µειωµένες δεξιότητες και τεχνογνωσία, την µη 

συµβατότητα των υπαρχουσών υποδοµών στον τεχνολογικό κλάδο µε την αρχιτεκτονική των 

συστηµάτων ΤΝ, τη χαµηλή ποιότητα δεδοµένων, τα υψηλά κόστη επένδυσης, τον 

προβληµατισµό σε θέµατα ιδιωτικότητας και προστασίας δεδοµένων, τις περιορισµένες ακόµα 

εφαρµογές, καθώς και την έλλειψη κατάλληλης εταιρικής κουλτούρας. 

Όραµα – στόχοι – κατευθυντήριες αρχές 

Η υιοθέτηση και αξιοποίηση της ΤN από την Ελλάδα προϋποθέτει σαφές όραµα και µια 

συνεκτική στρατηγική, από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, όσο και σε επίπεδο σχεδιασµού από τις 

εθνικές αρχές, καθώς µε αυτό τον τρόπο θα επιτύχει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και να 

αντλήσει τα οφέλη της τεχνολογίας. Η στρατηγική και το πρόγραµµα υλοποίησης που καλείται 

να αναπτύξει η Ελλάδα µε στόχο την ενδυνάµωση της ανταγωνιστικότητας των εγχώριων 

επιχειρήσεων και τον εκσυγχρονισµό των δηµοσίων υπηρεσιών πρέπει να κινείται στους 

παρακάτω άξονες: 

α) Ταχεία υιοθέτηση συστηµάτων και λύσεων ΤΝ από τις επιχειρήσεις, µε παράλληλη ανάπτυξη 

δεξιοτήτων. 

β) Σύγχρονες δηµόσιες υπηρεσίες που θα βελτιώσουν την ποιότητα εξυπηρέτησης των πολιτών 

µέσω της υιοθέτησης συστηµάτων και λύσεων ΤΝ στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. 

γ) Προβολή κυψελών αριστείας εντός των πανεπιστηµίων και ερευνητικών κέντρων όπου 

αναπτύσσονται καινοτόµες λύσεις και εφαρµογές ΤΝ που ανταποκρίνονται στη διεθνή ζήτηση. 

δ) Υπεύθυνη ανάπτυξη και χρήση µιας δεοντολογικής και ανθρωποκεντρικής ΤΝ, που θα 

σέβεται απόλυτα τα θεµελιώδη δικαιώµατα των πολιτών, και διαµόρφωση κατάλληλου 

ρυθµιστικού περιβάλλοντος. 

53



Εθνική Στρατηγική για την ανάπτυξη ΤΝ   

Στο επόµενο διάστηµα, η υιοθέτηση της ΤΝ σε δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα θα µπορούσε να 

οδηγήσει σε µεγαλύτερη αύξηση στο ΑΕΠ της χώρας, στην ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας 

του δηµοσίου και γενικότερα στην τοποθέτηση της Ελλάδας στο προπύργιο των διεθνών 

τεχνολογικών εξελίξεων. Η επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι άµεσα συνδεδεµένη µε 

προϋποθέσεις όπως η ενίσχυση της εγχώριας ερευνητικής δραστηριότητας σε ΤΝ, η εύκολη 

πρόσβαση σε ποιοτικά σύνολα δεδοµένων, η αναβάθµιση των ψηφιακών και τεχνολογικών 

δεξιοτήτων που σχετίζονται µε την ΤΝ και η διαµόρφωση ενός ρυθµιστικού πλαισίου που να 

βοηθάει την ανάπτυξη της τεχνολογίας και να µην αποτελεί εµπόδιο. 

Επιπλέον, προκειµένου η στρατηγική να λειτουργήσει σωστά και να συνοδευτεί από τη διάχυση 

δεοντολογικής, αξιόπιστης και ανθρωποκεντρικής ΤΝ, πρέπει να λειτουργήσει βάσει κάποιων 

βασικών κατευθυντήριων αρχών δεοντολογίας, οι οποίες καθορίζονται από το High Level Expert 

Group της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αναλυτικά: Ανάπτυξη, εγκατάσταση και χρήση των 

συστηµάτων ΤΝ µε τρόπους ώστε να τηρούνται οι τέσσερις δεοντολογικές αρχές του σεβασµού 

της ανθρώπινης αυτονοµίας, της πρόληψης βλάβης, της δικαιοσύνης και της επεξηγησιµότητας 

(explainability). Εφαρµογή συστηµάτων που να αντιµετωπίζουν ισότιµα όλους, ώστε να 

αποφεύγονται διακρίσεις εις βάρος κοινωνικών οµάδων, καθώς και σε περιπτώσεις που 

χαρακτηρίζονται από ασυµµετρίες εξουσίας ή πληροφόρησης (π.χ. εργοδότες-εργαζόµενοι, 

επιχειρήσεις- καταναλωτές). 

Λήψη µέτρων ώστε να παρέχεται προστασία από κινδύνους που ενέχουν τα συστήµατα ΤΝ και 

είναι δύσκολο να προβλεφθούν ή να µετρηθούν, όπως η δηµοκρατία και το κράτος δικαίου). Η 

ανάπτυξη, υιοθέτηση και εφαρµογή των συστηµάτων ΤΝ πρέπει να πληρούν ορισµένες 

απαιτήσεις για αξιόπιστη ΤΝ, µε βασικές την ανθρώπινη παρέµβαση, εποπτεία και λογοδοσία, 

την τεχνική ασφάλεια, την διασφάλιση της ιδιωτικότητας και τη διακυβέρνηση των δεδοµένων, 

διαφάνεια, την απαγόρευση των διακρίσεων και δικαιοσύνη, την περιβαλλοντική και κοινωνική 

54



ευηµερία. Ωστόσο, τα εν λόγω προαπαιτούµενα θα πρέπει να τηρούνται σε όλη τη διάρκεια του 

κύκλου ζωής του συστήµατος ΤΝ. 

Η Ελλάδα βρίσκεται στη διαδικασία ανάπτυξης µιας εθνικής στρατηγική για την ΤΝ βασισµένη 

στο αντίστοιχο σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ΤΝ. Το όραµα της Ελλάδας είναι να συνδυάσει 

αποτελεσµατικά τη γνώση της ακαδηµαϊκής και ερευνητικής κοινότητας µε την πραγµατική 

παραγωγή, ώστε να τονώσει την ελληνική οικονοµία και τις επενδύσεις. Προς αυτήν την 

κατεύθυνση, η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει τη χαρτογράφηση πρωτοβουλιών για την ΤΝ σε 

διάφορους τοµείς σε εθνικό επίπεδο, καθώς και ανοιχτές συζητήσεις διαλόγου µε όλους τους 

ενδιαφερόµενους φορείς σε ακαδηµαϊκό, ερευνητικό και επίπεδο της Κοινωνίας των Πολιτών, 

για τον αποτελεσµατικό συνδυασµό του τριγώνου έρευνας, καινοτοµίας και ανάπτυξης. Στο 

πλαίσιο της στρατηγικής της ΤΝ, υπάρχουν αρκετά ζητήµατα που πρέπει να αντιµετωπιστούν, 

όπως οι απαραίτητες νοµοθετικές παρεµβάσεις που πρέπει να λάβουν χώρα, η ηθική διάσταση, 

το ζήτηµα της συλλογής και της ποιότητας δεδοµένων, οι απαιτούµενες προηγµένες δεξιότητες 

που προϋποθέτει η ΤΝ για το Δηµόσιο Τοµέα 

3.6 Εγγενή προβλήµατα από την εφαρµογή συστηµάτων ΤΝ 

Η διαχείριση των δεδοµένων  

Μια από τις προκλήσεις που πρέπει να ληφθεί υπόψη στη Διακυβέρνηση της ΤN  είναι αυτή των 

δεδοµένων, δηλαδή ζητήµατα που σχετίζονται µε τη διαθεσιµότητα και την απόκτηση 

δεδοµένων, την ενσωµάτωση και την ποιότητα των δεδοµένων καθώς και την έλλειψη 

οµοιογενούς δοµής των δεδοµένων.  Η ποιότητα αυτών και η ασαφής εξάρτηση µεταξύ 64

 Alexopoulos et al, How Machine Learning is Changing e-Government. Proceedings of the 12th 64

International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance, Απρίλιος 2019. Σελ.  354–
363.
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δεδοµένων και αλγορίθµων µπορεί να οδηγήσουν σε αποτελέσµατα λανθασµένα ή που να 

εµπεριέχουν προκαταλήψεις. 

Η άνοδος των Μαζικών, Ανοικτών και Συνδεδεµένων Δεδοµένων (Big, Open and Linked Data), 

τα οποία βασίζονται σε αλγορίθµους, στη Μηχανική Μάθηση, στα νευρωνικά δίκτυα και άλλες 

µορφές ΤΝ, οδηγεί σε µια αυξανόµενη τάση λήψης αποφάσεων που είναι σηµαντικές για τα 

άτοµα, τις κοινότητες και την κοινωνία γενικότερα. Ωστόσο, η προέλευση και η µορφή των 

δεδοµένων ποικίλλουν, ενώ µεταδίδονται δυναµικά και µε ταχείς ρυθµούς σε πραγµατικό χρόνο. 

Συνεπώς, η διαχείριση τέτοιων δεδοµένων καθίσταται δυσκολότερη. Για να ξεπεραστεί το 

ζήτηµα αυτό, οι διεθνεις οργανισµοί πρέπει να αναπτύσσουν όλο και περισσότερο τις 

δυνατότητες τους στη διακυβέρνηση των δεδοµένων, ως προϋπόθεση για τη διακυβέρνηση της 

ΤΝ. Ακόµα, από τη διαχείριση των δεδοµένων εγείρεται το ζήτηµα των οργανωτικών και 

διαχειριστικών ικανοτήτων του δηµόσιου τοµέα, που θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν.  Αυτό, σε 65

συνδυασµό µε το ότι οι δηµόσιοι λειτουργοί διακατέχονται από µια αρνητική στάση απέναντι 

στη χρήση της ΤΝ και στους κινδύνους που εγκυµονεί, οδηγούν στη διαπίστωση ότι πολλές 

κυβερνήσεις δεν µπορούν να συµβαδίσουν µε την ταχεία ανάπτυξη της ΤΝ και ότι ο δηµόσιος 

τοµέας στερείται επαρκούς πλαισίου διακυβέρνησης. 

Αλγοριθµική µεροληψία  

  

Οι αλγόριθµοι αντανακλούν προκαταλήψεις που εισάγονται στο στάδιο του σχεδιασµού και του 

προγραµµατισµού των µοντέλων και στα δεδοµένα που χρησιµοποιούνται για την εκπαίδευση 

αυτών. Επιπλέον, ενώ η ανάλυση των δεδοµένων µπορεί να εντοπίσει σχέσεις µεταξύ 

συµπεριφορών και άλλων µεταβλητών, οι σχέσεις δεν είναι πάντα ενδεικτικές της αιτιότητας. 

Εποµένως, ορισµένες αναλύσεις δεδοµένων ενδέχεται να αναπτύξουν ατελείς πληροφορίες που 

προκαλούνται από µεροληψία των δειγµάτων. Κατά συνέπεια, οι αποφάσεις που λαµβάνονται 

 Sun, T. Q., & Medaglia, R. (2019). Mapping the challenges of Artificial Intelligence in the public 65

sector: Evidence from public healthcare. Government Information Quarterly, 36 (2), 368-383. 
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από τα συστήµατα ΤΝ µπορεί να εντείνουν αντί να περιορίσουν τις ανθρώπινες προκαταλήψεις, 

θέτοντας σε πραγµατικό κίνδυνο την ισότητα και τη δηµοκρατία.   66

Το κύριο πρόβληµα µε την αλγοριθµική µεροληψία είναι τα δεδοµένα που χρησιµοποιούνται 

κατά το στάδιο της εκπαίδευσης των συστηµάτων για την επίλυση προβληµάτων. Ωστόσο, τα 

δεδοµένα αυτά µπορεί από µόνα τους να είναι προκατειληµµένα. Ετσι, για παράδειγµα, εάν το 

ιστορικό δεδοµένων σε ποινές ή στατιστικά εγκλήµατος είναι προκατειληµµένα ως προς το 

φύλο, τότε η ΤΝ θα είναι εξίσου κάθε φορά που χρησιµοποιείται για να προτείνει µια ποινή. Τα 

δεδοµένα εισάγονται είτε από ανθρώπους είτε από αισθητήρες που είναι σχεδιασµένοι από 

ανθρώπους. Έτσι, τα ελαττώµατα είτε από ηθικής ή µεθοδολογικής πλευράς στη συλλογή και 

χρήση µαζικών δεδοµένων µπορεί να αναπαράγουν κοινωνική ανισότητα. Ένα παράδειγµα 

διάκρισης είναι ότι σε ορισµένα λογισµικά αναγνώρισης προσώπου, παρουσιάζεται δυσκολία 

ανίχνευσης σκούρου δέρµατος. Είναι φύσει αδύνατο να αφαιρεθεί η προκατάληψη από τον 

άνθρωπο, αλλά είναι δυνατή η εξάλειψη της προκατάληψης από την ΤΝ µε τη σωστή 

διακυβέρνηση των δεδοµένων. Συνεπώς, η ποικιλοµορφία είναι απαραίτητη στην σωστή 

αξιοποίηση της ΤΝ,   καθώς εάν τα σύνολα δεδοµένων δεν διαφέρουν, τότε τα αποτελέσµατα 67

θα είναι προκατειληµµένα και εποµένως, τα κοινωνικά ζητήµατα θα επιδεινώνονται από την 

αυξανόµενη χρήση των ευφυών συστηµάτων. 

 Justin Sherman, AI And Machine Learning Bias Has Dangerous Implications, OPEN-SOURCE (Jan. 66

11, 2018), https://opensource.com/article/18/1/howopen-source-can-fight-algorithmic-bias

 Jackie Snow, “We’re in a Diversity Crisis”: Cofounder of Black in AI on What’s Poisoning Algorithms 67

in Our Lives, MIT TECH. REV. (Φεβρουάριος, 2018),  
https://www.technologyreview.com/s/610192/were-in-a-diversity-crisis-blackin-ais-founder-on-whats-
poisoning-the-algorithms-in-our. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Πλεον, το γεγονός ότι η ΤΝ θα έχει σηµαντικό αντίκτυπο για τις κυβερνήσεις και την κοινωνία 

συνολικά δεν τίθεται υπό αµφισβήτηση. Αντιθέτως, η τρέχουσα συζήτηση στρέφεται στο κατά 

πόσο ο αντίκτυπος αυτός θα είναι θετικός ή αρνητικός, για ποιον, µε ποιους τρόπους, σε ποιά 

γεωγραφική κλίµακα και σε ποιό χρονικό εύρος. Η πλαισίωση των ερωτηµάτων αυτών βασίζεται 

σε τέσσερα θεµελιώδη σηµεία που είναι αναγκαία για την κατανόηση της ανθρώπινης 

αξιοπρέπειας και της ανάπτυξης εν ευρεία έννοια: ποιοί µπορούµε να γίνουµε 

(αυτοπραγµάτωση), τι µπορούµε να κάνουµε (ανθρώπινη αντιπροσώπευση), τι µπορούµε να 

επιτύχουµε (ατοµικές και κοινωνικές δυνατότητες) και πώς µπορούµε να αλληλεπιδράσουµε 

µεταξύ µας και µε τον κόσµο (κοινωνική συνοχή).  

Σε κάθε περίπτωση, η ΤΝ µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την προώθηση της ανθρώπινης φύσης 

και των δυνατοτήτων της, ή ενδέχεται να γίνει υπερβολική και κακή χρήση, οδηγώντας έτσι σε 

προβλήµατα και κινδύνους. Όπως προκύπτει από την ανάλυση που προηγήθηκε η ανάπτυξη και 
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η χρήση της ΤΝ είναι συνώνυµη της καινοτοµίας και των θετικών εφαρµογών της τεχνολογίας. 

Ωστόσο, ο φόβος, η άγνοια και η άρνηση συµπόρευσης µε τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις 

µπορεί να οδηγήσουν µια κοινωνία να υποβαθµίσει τις τεχνολογίες ΤΝ και τη δυναµική τους µε 

αποτέλεσµα να προκληθεί χάσµα της κοινωνικής συνοχής. Ακριβώς στο σηµείο αυτό είναι 

κρίσιµης σηµασίας ο ρόλος που καλείται να καλύψει η διακυβέρνηση σε παγκόσµιο επίπεδο, 

κυβερνήσεις, διεθνείς οργανισµοί και fora, υπερεθνικές ενώσεις, Κοινωνία των Πολιτών, 

ακαδηµαϊκοί και ερευνητικοί φορείς.  

Ταυτόχρονα, η χρήση TN στον δηµόσιο τοµέα µπορεί είτε να αυξήσει, είτε να µειώσει την 

εµπιστοσύνη των πολιτών προς την κυβέρνηση και τις αποφάσεις της εξουσίας. Στην περίπτωση 

της δυσπιστίας, αυτή ενδέχεται να οφείλεται στην παραβίαση της ιδιωτικής ζωής των πολιτών ή 

στην έλλειψη δικαιοσύνης κατά τη χρήση των ευφυών συστηµάτων στη δηµόσια διακυβέρνηση. 

Πρόσθετες προκλήσεις ανακύπτουν από την έλλειψη διαφάνειας και την ασαφή ευθύνη και 

λογοδοσία κατά τη λήψη αποφάσεων από τις κυβερνήσεις.  

Παρά το γεγονός ότι η υιοθέτηση των συστηµάτων ΤΝ λαµβάνει χώρα µε γρήγορο ρυθµό στον 

ιδιωτικό τοµέα, αντίθετα στον δηµόσιο τοµέα η πρόοδος είναι πολύ πιο βραδεία και µόνο τα 

τελευταία χρόνια δόθηκε η δέουσα σηµασία στη χρήση της ΤΝ από τις κυβερνήσεις. Εκτός 

αυτού, οι πρακτικές ΤΝ και οι στρατηγικές ψηφιακού µετασχηµατισµού που εφαρµόστηκαν από 

τον ιδιωτικό τοµέα δεν µπορούν να λειτουργήσουν άµεσα στον δηµόσιο τοµέα λόγω της µη 

ετοιµότητας, σε πολλές περιπτώσεις,  του δηµόσιου τοµέα να ανταπεξέλθει στις δοµικές 

αλλαγές.  

Παράλληλα, καθώς οι τεχνολογίες ΤΝ γίνονται πιο περίπλοκες και λιγότερο προβλέψιµες, δεν 

είναι σαφές για τις περισσότερες κυβερνήσεις πώς αυτό επηρεάζει τη διακυβέρνηση. Στην 

ουσία, οι περισσότερες κυβερνήσεις κατανοούν σε µικρό βαθµό τις πολύπλευρες επιπτώσεις που 

επιφέρει η χρήση της ΤΝ στη δηµόσια σκηνή. Το γεγονός αυτό ενισχύεται από την έλλειψη σε 

ερευνητικό επίπεδο µελετών για τη διακυβέρνηση και κανονιστικά θέµατα της ΤΝ. Επιπλέον, 

υπάρχει έλλειψη συναίνεσης για τον τρόπο αντιµετώπισης των µελλοντικών προκλήσεων της 
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ΤΝ που σχετίζονται µε τον δηµόσιο τοµέα. Μια συστηµατική επισκόπηση των επιπτώσεων που 

προκύπτουν από τη χρήση ΤΝ στην δηµόσια διακυβέρνηση από ερευνητές, υπεύθυνους χάραξης 

πολιτικής και ιδιώτες θα συνεισέφερε σε µια πιο ολιστική θεώρηση και στην ολοκληρωµένη 

αντιµετώπιση τους.  
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