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Περίληψη 

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) εξελίσσεται με υψηλό ρυθμό. Θα αναμορφώσει τις ζωές μας, τη δουλειά 

μας, τα πρότυπα μάθησης και αλληλεπίδρασης. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι σε θέση να 

πραγματοποιήσει τεράστια οφέλη για την οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία για τις κοινωνίες 

και τον πλανήτη μας, λύνοντας ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών, υγειονομικών και περιβαλλοντικών 

προκλήσεων. Ταυτόχρονα, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να επιφέρει πολλούς πιθανούς κινδύνους που 

σχετίζονται με τις διακρίσεις και την εισβολή, καθώς και ατομικές και συλλογικές κοινωνικές βλάβες 

και την απώλεια της ελευθερίας και της αυτονομίας, μεταξύ άλλων. Ωστόσο, η ικανότητα της AI να 

αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές της, εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο θα επιλέξουμε να 

εκμεταλλευτούμε αυτήν την ευκαιρία και να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις αυτής της τεχνολογικής 

επανάστασης σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. 

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε για να εξηγήσει όλες αυτές τις 

παραμέτρους και συγκεκριμένα στο 1ο Κεφάλαιο δίνεται ο ορισμός της ΤΝ ενώ στο 2ο παρουσιάζονται 

ορισμένα ορόσημα της ιστορίας της τεχνητής νοημοσύνης που καθορίζουν το ταξίδι της από την 

ωρίμανση μέχρι και την σημερινή ανάπτυξή της. Εν συνεχεία, στο 3ο Κεφάλαιο γίνεται κατανοητό 

ότι δεν υπάρχει προσέγγιση για τον προσδιορισμό της ιδιοκτησίας των πνευματικών δικαιωμάτων ενώ 

στο 4ο αποδεικνύεται ότι δεν επαρκούν οι κανόνες για τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως 

κωδικοποιούνται επί του παρόντος σε διεθνή, περιφερειακά και εθνικά νομικά πλαίσια με αποτέλεσμα 

να αποτελεί απειλή για το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και μια σειρά από εγγενώς συνδεδεμένες 

ελευθερίες του πολίτη, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της ελευθερία του συνέρχεσθαι, του 

συνεταιρίζεσθαι και της έκφρασης. Για τον λόγο αυτό έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες για την 

αξιολόγηση του συνολικού περιεχομένου των κατευθυντήριων γραμμών ως τρόπο προσδιορισμού και 

σύγκλισης προς ένα σύνολο ηθικών αρχών ή την εμφάνιση «ενός “κανονιστικού πυρήνα” μιας 

βασισμένης σε αρχές προσέγγισης για την ηθική και τη διακυβέρνηση της τεχνητής νοημοσύνης. Στο 

5ο και 6ο Κεφάλαιο γίνεται ανάλυση της εθνικής μας στρατηγικής για την τεχνητή νοημοσύνη, 

καθορίζοντας μια ολιστική προσέγγιση για την ανάπτυξη και εφαρμογή της AI στην Ελλάδα, 

συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων προτεραιοτήτων και δράσεων, πολιτικής δεδομένων και 

δεοντολογικών κανόνων μέσω του Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025. Παρόλα αυτά βρίσκεται 

στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των μελών της Ε.Ε. – 27 βάσει των μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν 

τα τελευταία τρία χρόνια για την Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδα στις εφτά (7) βασικές διαστάσεις 

παρόλο που στην εποχή του Covid-19 επιτάχυνε σημαντικά τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την 

ανάπτυξη μεγάλων δεδομένων, οδηγώντας σε βελτιστοποίηση της ψηφιακής διακυβέρνησης και της 
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δημόσιας διοίκησης. Στο 7ο Κεφάλαιο αναλύεται ο παγκόσμιος ανταγωνισμός και τα οφέλη που 

μπορεί να αποκομίσουν οι παγκόσμιοι ηγέτες όπως οι ΗΠΑ η Κίνα και η Ρωσία με την Ευρώπη να 

είναι πιο ισότιμη – εξισωτική. Τέλος, στο 8ο Κεφάλαιο εξηγείτε το γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη 

μπορεί να προκαλέσει βλάβη είτε μέσω εσκεμμένης κακής χρήσης είτε τυχαίων αστοχιών του 

συστήματος. 

 

Λέξεις – Κλειδιά 

Τεχνητή νοημοσύνη, πνευματικά δικαιώματα, ανθρώπινα δικαιώματα, κατευθυντήριες γραμμές, 

γεωπολιτικός ανταγωνισμός, ασφάλεια. 
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Abstract 

Artificial Intelligence (AI) is evolving at a high rate. It will reshape our lives, our work, our patterns 

of learning and interaction. Artificial intelligence is capable of realizing enormous benefits for 

economic growth and prosperity for our societies and planet by solving a wide range of social, health 

and environmental challenges. At the same time, AI can bring many potential risks related to 

discrimination and invasion, as well as individual and collective social harms and the loss of freedom 

and autonomy, among others. However, AI's ability to realize its full potential depends on how we 

choose to seize this opportunity and address the challenges of this technological revolution nationally 

and globally. 

This thesis was carried out to explain all these parameters and specifically in the 1st Chapter 

the definition of TN is given while in the 2nd some milestones in the history of artificial intelligence 

are presented that determine its journey from maturity to its current development. Subsequently, in the 

3rd Chapter it is understood that there is no approach for determining the ownership of intellectual 

rights while in the 4th it is shown that the rules on human rights as currently codified in international, 

regional and national legal frameworks are not sufficient and as a result it is threat to the right to 

privacy and a number of inherently linked civil liberties, including the right to freedom of assembly, 

association and expression. For this reason, several attempts have been made to assess the overall 

content of the guidelines as a way of defining and converging towards a set of ethical principles or the 

emergence of "a 'normative core'" of a principles-based approach to AI ethics and governance. . 

Chapters 5 and 6 analyze our national strategy for artificial intelligence, defining a holistic approach 

to the development and implementation of AI in Greece, including specific priorities and actions, data 

policy and ethical rules through Digital Transformation 2020-2025. Despite this, it is in the last places 

among the EU members. – 27 based on the measurements carried out in the last three years for the 

Digital Maturity of Greece in the seven (7) key dimensions even though in the era of Covid-19 it 

significantly accelerated the digital transformation and the development of big data, leading to the 

optimization of digital governance and of the public administration. In Chapter 7, global competition 

is analyzed and the benefits that world leaders such as the USA, China and Russia can obtain with 

Europe being more egalitarian. Finally, in Chapter 8 you explain the fact that AI can cause harm either 

through deliberate misuse or accidental system failures. 
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Εισαγωγή 

Η τεχνητή νοημοσύνη παίζει όλο και πιο σημαντικό ρόλο στη ζωή ανθρώπων, της οικονομία μας και 

έχει ήδη αντίκτυπο στην χώρα μας αλλά και ολόκληρο τον κόσμο με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. 

Ο παγκόσμιος ανταγωνισμός για την Τεχνητής Νοημοσύνης είναι μεγάλος με τις Ηνωμένες Πολιτείες 

και την Κίνα να μάχονται για το ποια χώρα θα ηγηθεί. 

Η ΤΝ είναι μια μηχανή οικονομικής ανάπτυξης και παραγωγικότητας. Αναλύοντας μεγάλες 

ποσότητες δεδομένων μπορεί να βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Έτσι 

τα συστήματα που χρησιμοποιούν ΤΝ μπορεί να γίνουν πιο αποτελεσματικά σε ότι τα έχουμε 

καθορίσει να κάνουν. Μπορεί επίσης να δημιουργήσει νέα προϊόντα και υπηρεσίες, αγορές και 

βιομηχανίες, αυξάνοντας έτσι τη ζήτηση των καταναλωτών και δημιουργώντας νέες ροές εσόδων. 

Ωστόσο, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί επίσης να έχει πολύ διαταραχές στην οικονομία και την 

κοινωνία. Πολλοί ειδικοί προειδοποιούν ότι θα μπορούσε να οδηγήσει στη δημιουργία σούπερ 

εταιρειών - κόμβων πλούτου και γνώσης - που θα μπορούσαν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην 

ευρύτερη οικονομία. Μπορεί επίσης να διευρύνει το χάσμα μεταξύ των υποανάπτυκτων και των 

αναπτυσσόμενων χωρών και να ενισχύσει την ανάγκη για εργαζόμενους με ορισμένες δεξιότητες 

καθιστώντας τους άλλους περιττούς. Αυτό θα μπορούσε να επιφέρει συνέπειες στην αγορά εργασίας. 

Οι ειδικοί προειδοποιούν επίσης για τη δυνατότητά του να αυξήσει την ανισότητα, να μειώσει τους 

μισθούς να αυξήσει την ανεργία, να μειώσει την φορολογική βάση, να αυξήσει την πιθανότητα στον 

πόλεμο μέσω πυρηνικών όπλων κλπ. Ενώ όλα τα ανωτέρω μπορούν να συμβούν στο μέλλον, δεν 

γνωρίζει κανείς για το εάν και σε ποιο βαθμό θα υλοποιηθούν οι σχετικοί κίνδυνοι. Από την άλλη 

όμως, μια προσεκτικά σχεδιασμένη πολιτική θα μπορούσε να μειώσει ή και να διατηρήσει τις 

αρνητικές επιπτώσεις σε τέτοιο βαθμό που να μην διεγείρουν κινδύνους στην ανθρωπότητα όσο αυτή 

θα αναπτύσσεται. 

Από την αρχή της δεκαετίας του 1950, ο τομέας της τεχνητής νοημοσύνης κυκλοφόρησε 

πολλές φορές ανάμεσα σε περιόδους αισιόδοξων προβλέψεων και μαζικών επενδύσεων («AI spring») 

και περιόδων απογοήτευσης, απώλειας εμπιστοσύνης και μειωμένης χρηματοδότησης («AI winter»). 

Ακόμα και με τους φαινομενικά γρήγορους ρυθμούς των σημερινών ανακαλύψεων της τεχνητής 

νοημοσύνης, η ανάπτυξη τεχνολογιών που υποσχέθηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως 

αυτοκινούμενα αυτοκίνητα, ρομπότ καθαριότητας και συνομιλητές συνομιλίας, αποδείχθηκε πολύ πιο 

δύσκολη από ό, τι περίμεναν πολλοί άνθρωποι. Ένας λόγος για αυτούς τους επαναλαμβανόμενους 

κύκλους είναι η περιορισμένη κατανόηση της φύσης και της πολυπλοκότητας της ίδιας της 

νοημοσύνης (Mitchell, 2021). 
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Το έτος 2020 έπρεπε να ανακοινώσει την άφιξη αυτοκινούμενων αυτοκινήτων. Πέντε χρόνια 

νωρίτερα, ένας τίτλος στο The Guardian προέβλεπε ότι  

«Από το 2020 θα γίνετε μόνιμος οδηγός από το πίσω κάθισμα» (Adams, T., 2015). 

Το 2016 το Business Insider μας διαβεβαίωσε ότι:  

«10 εκατομμύρια αυτοκίνητα αυτο-οδήγησης θα είναι στο δρόμο έως το 2020» 

(Business Insider Intelligence, 2016). 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla Motors Elon Musk υποσχέθηκε το 2019 ότι: 

«Ένα χρόνο από τώρα, θα έχουμε πάνω από ένα εκατομμύριο αυτοκίνητα με πλήρη 

αυτο-οδήγηση, λογισμικό ... τα πάντα» (Hawkins, 2019). 

Και το 2020 ήταν ο στόχος που ανακοινώθηκε από αρκετές αυτοκινητοβιομηχανίες για την 

κυκλοφορία αυτοκινούμενων αυτοκινήτων στην αγορά (McCormick, 2017; Kageyama, 2015; Eagell, 

2020). 

Η Ελλάδα έχει αντιληφθεί την αναγκαιότητα του Ψηφιακού Μετασχηματισμού και έχει 

δημιουργήσει ένα αναπτυξιακό πρότυπο στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση. Η τελική έκδοση του 

Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025 (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Υπουργείο Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης, 2020) έχει δημοσιευθεί από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ύστερα από την 

ολοκλήρωση της διαβούλευσης και με απόφαση του Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη. Μεγάλο μέρος αυτού αποτελεί κομμάτι του Εθνικού Σχεδίου 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», το οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

(Ελληνική Δημοκρατία: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 2021). 
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1. Τι είναι Τεχνητή Νοημοσύνη (AI); 

Η νοημοσύνη ορίζεται βασικά ως η ικανότητα εφαρμογής λογικής και λόγου για την ανάλυση των 

εισροών και, τελικά, τη λήψη αποφάσεων. Το ίδιο πράγμα που κάνει μια μηχανή ή ένα μη ζωντανό 

τεχνητό ον ονομάζεται Τεχνητή Νοημοσύνη. Όπως και ο άνθρωπος, το AI μπορεί να λάβει 

οπτικοακουστικές εισόδους και να τις επεξεργαστεί για να παράγει τα επιθυμητά αποτελέσματα. 

Όπως αναφέρεται στην Technopedia η τεχνητή νοημοσύνη ορίζεται ως ο τομέας της επιστήμης 

των υπολογιστών που δίνει έμφαση στη δημιουργία έξυπνων μηχανών που λειτουργούν και αντιδρούν 

όπως οι άνθρωποι (Technopedia, 2021; YouTube Video File, 2019). Αυτό το άρθρο της BeeBom 

περιγράφει 22 εφαρμογές AI στην καθημερινή μας ζωή (BeeBom, 2021). 

Οι άνθρωποι έχουν αρχίσει να βασίζονται σε μηχανήματα για δύσκολες εργασίες και 

περίπλοκα έργα που απαιτούν συγκεκριμένα επίπεδα ακρίβειας. Η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται 

ακόμη στα αρχικά της στάδια ανάπτυξης και συνεπώς απαιτεί κάποια ανθρώπινη αλληλεπίδραση. 

Ακόμα και σε ένα τέτοιο στάδιο, είναι ικανό να εκτελεί πολλές εργασίες πιο αποτελεσματικά και 

καλύτερα από ό, τι οι άνθρωποι θα μπορούσαν ποτέ (Heartbeat, 2019). 

Για να είναι μια μηχανή έξυπνη, πρέπει να μάθει πώς να επεξεργάζεται δεδομένα και πρέπει 

να υπάρχει ένας τρόπος να το κάνει…. Αυτό είναι η μηχανική «μάθηση». Η μηχανική μάθηση 

(Machine Learning - ML) είναι η μέθοδος που οι υπολογιστές μαθαίνουν και σκέφτονται όπως κάνουν 

οι άνθρωποι. Στην πραγματικότητα, είναι παρόμοιο με το πώς μαθαίνουν τα μωρά - με παρατήρηση. 

Ο λόγος για τον οποίο η μηχανική μάθηση γίνεται τόσο δημοφιλής είναι επειδή για να 

λειτουργήσει δεν χρειάζεται να ξέρετε πώς να λύσετε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Το μόνο που 

χρειάζεται να γνωρίζετε είναι η φύση ενός προβλήματος και η ιδανική του απάντηση, και στη συνέχεια 

το ML λειτουργεί σαν κάτι μαγικό για να λύσει το πρόβλημα για εσάς με βάση διάφορα παρόμοια 

προβλήματα που έχει ήδη μάθει και εκπαιδευτεί σύμφωνα με τις σωστές απαντήσεις του. 

Η εκμάθηση συνήθως αποθηκεύεται ως τεχνικό λογισμικό που ονομάζεται μοντέλο μηχανικής 

μάθησης. Αυτά τα μοντέλα εκπαιδεύονται σε μεγάλες ποσότητες δεδομένων μαζί με ετικέτες που 

αναφέρουν τι αντιπροσωπεύουν τα δεδομένα. Για παράδειγμα: Εάν εκπαιδεύετε ένα μοντέλο ML για 

τον εντοπισμό αριθμών χρησιμοποιώντας μια κάμερα , τότε τα δεδομένα εκπαίδευσης αποτελούνται 

από εικόνες του αριθμού μαζί με μια ετικέτα που δηλώνει ποιος αριθμός υπάρχει σε κάθε δεδομένη 

εικόνα. 

Η μηχανική μάθηση περιλαμβάνει την εκτέλεση αλγορίθμων σε αυτά τα δεδομένα. Αυτοί οι 

αλγόριθμοι αναγνωρίζουν μοτίβα και σύμφωνα με αυτά που έχουν ήδη μάθει προβλέπουν τις ετικέτες 

των νέων δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο, τα μοντέλα ML μπορούν να κάνουν προβλέψεις για αόρατα 
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δεδομένα με βάση αυτά που έχουν μάθει από τα δεδομένα στα οποία εκπαιδεύτηκαν. H TN λειτουργεί 

ως μια ευρύτερη ομπρέλα κάτω από την οποία ζει η μηχανική μάθηση (Firth-Butterfield, n.d.). 

2. Ιστορία της Τεχνητής Νοημοσύνης 

Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι μια νέα λέξη και δεν είναι μια νέα τεχνολογία για τους ερευνητές. 

Αυτή η τεχνολογία είναι πολύ πιο παλιά από ό,τι φαντάζεστε. Υπάρχουν ακόμη και οι μύθοι των 

Μηχανικών ανδρών στους Αρχαίους Ελληνικούς και Αιγυπτιακούς Μύθους. Ακολουθούν ορισμένα 

ορόσημα στην ιστορία της τεχνητής νοημοσύνης που καθορίζουν το ταξίδι της από την ωρίμανση 

μέχρι και την σημερινή ανάπτυξή της. 

Ωρίμανση της Τεχνητής Νοημοσύνης (1943-1952) 

o Έτος 1943: Η πρώτη εργασία που αναγνωρίζεται πλέον ως AI έγινε από τους Warren 

McCulloch και Walter pits το 1943. Πρότειναν ένα μοντέλο τεχνητών νευρώνων. 

o Έτος 1949: Ο Donald Hebb παρουσίασε έναν κανόνα ενημέρωσης για την τροποποίηση της 

ισχύος σύνδεσης μεταξύ των νευρώνων. Ο κανόνας του ονομάζεται τώρα Hebbian Learning. 

o Έτος 1950: Ο Άλαν Τούρινγκ που ήταν Άγγλος μαθηματικός και πρωτοστάτησε στη 

Μηχανική μάθηση το 1950. Ο Άλαν Τούρινγκ δημοσιεύει το "Υπολογιστική Μηχανή και 

Νοημοσύνη" στο οποίο πρότεινε ένα τεστ. Το τεστ μπορεί να ελέγξει την ικανότητα του 

μηχανήματος να επιδεικνύει έξυπνη συμπεριφορά ισοδύναμη με την ανθρώπινη νοημοσύνη, 

που ονομάζεται test Turing. 

Η γέννηση της Τεχνητής Νοημοσύνης (1952-1956) 

o Έτος 1955: Ο Allen Newell και ο Herbert A. Simon δημιούργησαν το «πρώτο πρόγραμμα 

τεχνητής νοημοσύνης» το οποίο ονομάστηκε «Θεωρία της Λογικής» . Αυτό το πρόγραμμα 

είχε αποδείξει 38 από τα 52 θεωρήματα των Μαθηματικών και βρήκε νέες και πιο κομψές 

αποδείξεις για ορισμένα θεωρήματα. 

o Έτος 1956: Η λέξη "Τεχνητή Νοημοσύνη" υιοθετήθηκε για πρώτη φορά από τον Αμερικανό 

επιστήμονα υπολογιστών John McCarthy στο Συνέδριο Dartmouth. Για πρώτη φορά, η 

τεχνητή νοημοσύνη επινοήθηκε ως ακαδημαϊκό πεδίο. 

Τα χρυσά χρόνια - Πρώιμος ενθουσιασμός (1956-1974) 

o Έτος 1966: Οι ερευνητές έδωσαν έμφαση στην ανάπτυξη αλγορίθμων που μπορούν να λύσουν 

μαθηματικά προβλήματα. Ο Joseph Weizenbaum δημιούργησε το πρώτο chatbot το 1966, το 

οποίο ονομάστηκε ELIZA. 
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o Έτος 1972: Κατασκευάστηκε το πρώτο ευφυές ανθρωποειδές ρομπότ στην Ιαπωνία το οποίο 

ονομάστηκε WABOT-1. 

Ο πρώτος χειμώνας AI (1974-1980) 

o Η διάρκεια μεταξύ των ετών 1974 και 1980 ήταν η πρώτη χειμερινή διάρκεια AI. Ο χειμώνας 

της τεχνητής νοημοσύνης αναφέρεται στη χρονική περίοδο κατά την οποία ένας επιστήμονας 

υπολογιστών αντιμετώπισε σοβαρή έλλειψη χρηματοδότησης από την κυβέρνηση για έρευνες 

τεχνητής νοημοσύνης. 

o Κατά τους χειμώνες της τεχνητής νοημοσύνης, το ενδιαφέρον δημοσιότητας για την τεχνητή 

νοημοσύνη μειώθηκε. 

Μια έκρηξη της AI (1980-1987) 

o Έτος 1980: Μετά τη χειμερινή διάρκεια της τεχνητής νοημοσύνης, η τεχνητή νοημοσύνη 

επέστρεψε με το "Expert System". Προγραμματίστηκαν έμπειρα συστήματα που μιμούνται 

την ικανότητα λήψης αποφάσεων ενός ανθρώπινου ειδικού. 

o Το έτος 1980, το πρώτο εθνικό συνέδριο της Αμερικανικής Ένωσης Τεχνητής Νοημοσύνης 

πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. 

Ο δεύτερος χειμώνας AI (1987-1993) 

o Η διάρκεια μεταξύ των ετών 1987 και 1993 ήταν η δεύτερη χειμερινή διάρκεια AI. 

o Και πάλι, οι επενδυτές και η κυβέρνηση σταμάτησαν τη χρηματοδότηση για έρευνα τεχνητής 

νοημοσύνης λόγω υψηλού κόστους αλλά όχι αποτελεσματικού αποτελέσματος. Το έμπειρο 

σύστημα όπως το XCON ήταν πολύ αποδοτικό. 

Η εμφάνιση των ευφυών πρακτόρων1 (1993-2011) 

o Έτος 1997: Το έτος 1997, η IBM Deep Blue κέρδισε τον παγκόσμιο πρωταθλητή Gary 

Kasparov στο σκάκι, και έγινε ο πρώτος υπολογιστής που κέρδισε έναν παγκόσμιο 

πρωταθλητή σκακιού. 

o Έτος 2002: για πρώτη φορά, η τεχνητή νοημοσύνη μπήκε στο σπίτι με τη μορφή της 

ηλεκτρικής σκούπας Roomba. 

o Έτος 2006: Η τεχνητή νοημοσύνη εμφανίστηκε στον επιχειρηματικό κόσμο μέχρι το 2006. 

Εταιρείες όπως το Facebook, το Twitter και το Netflix άρχισαν επίσης να χρησιμοποιούν AI. 

                                                            
1 Στην ΤΝ, ευφυής πράκτορας (Intelligent Agent - IA) είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις ή να 
εκτελεί μια υπηρεσία με βάση το περιβάλλον του, τα στοιχεία των χρηστών και τις εμπειρίες του 
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Deep learning, big data και τεχνητή γενική νοημοσύνη (2011-σήμερα) 

o Έτος 2011: Το έτος 2011, ο Watson της IBM κέρδισε το jeopard, ένα κουίζ, όπου έπρεπε να 

λύσει σύνθετες ερωτήσεις καθώς και γρίφους. Ο Watson είχε αποδείξει ότι μπορούσε να 

κατανοήσει τη φυσική γλώσσα και να λύσει δύσκολες ερωτήσεις γρήγορα. 

o Έτος 2012: Η Google κυκλοφόρησε μια λειτουργία εφαρμογής Android "Google now", η 

οποία ήταν σε θέση να παρέχει πληροφορίες στον χρήστη ως πρόβλεψη. 

o Έτος 2014: Το έτος 2014, το Chatbot "Eugene Goostman" κέρδισε έναν διαγωνισμό στο 

περίφημο "Turing test". 

o Έτος 2018: Το "Project Debater" από την IBM συζήτησε για πολύπλοκα θέματα με δύο 

κύριους συζητητές και επίσης απέδωσε εξαιρετικά. 

o Η Google έχει επιδείξει ένα πρόγραμμα AI "Duplex", το οποίο ήταν εικονικός βοηθός και το 

οποίο είχε πάρει ραντεβού για κομμωτήριο εφημερεύοντας, και η κυρία από την άλλη πλευρά 

δεν παρατήρησε ότι μιλούσε με το μηχάνημα. 

Τώρα η τεχνητή νοημοσύνη έχει αναπτυχθεί σε αξιοσημείωτο επίπεδο. Η έννοια της βαθιάς μάθησης, 

των μεγάλων δεδομένων και της επιστήμης δεδομένων είναι τώρα σαν μια έκρηξη. Σήμερα εταιρείες 

όπως η Google, το Facebook, η IBM και η Amazon εργάζονται με AI και δημιουργούν εκπληκτικές 

συσκευές. Το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι εμπνευσμένο και θα έρθει με υψηλή νοημοσύνη 

(JavaTpoint, n.d.). 
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3. Τεχνική Νοημοσύνη και πνευματικά δικαιώματα 

Είναι σαφές από τις διφορούμενες νομικές θέσεις σε όλο τον κόσμο ότι δεν υπάρχει προσέγγιση για 

τον προσδιορισμό της ιδιοκτησίας των πνευματικών δικαιωμάτων στην τεχνική νοημοσύνη. Η 

τεχνητή νοημοσύνη στερείται ορισμένων ανθρώπινων χαρακτηριστικών, όπως η πρόθεση 

δημιουργίας έργων. Το αν η πρόθεση είναι απαραίτητο χαρακτηριστικό για την απόδοση ιδιοκτησίας 

παραμένει ασαφές. Φυσικά, η μηχανική εκμάθηση και άλλα προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης 

μπορεί τελικά να επιδείξουν την απαιτούμενη πρόθεση. 

Πολλοί σχολιαστές έχουν επίσης προτείνει ότι τα έργα που δημιουργούνται από AI θα πρέπει 

να θεωρούνται απαλλαγμένα από πνευματικά δικαιώματα και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, 

επειδή δεν υπάρχει άνθρωπος δημιουργός. Ωστόσο, η επιδίωξη αυτής της πολιτικής θα μπορούσε να 

σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης θα ήταν λιγότερο διατεθειμένες να συνεχίσουν να 

κατασκευάζουν καινοτόμες τεχνολογίες, καθώς δεν θα μπορούσαν να επωφεληθούν από την τελική 

παραγωγή. Η αυτόματη ανάκληση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας όπου η τεχνητή νοημοσύνη 

είναι ο δημιουργός των έργων είναι πιθανό να εμποδίσει την καινοτομία. 

Εναλλακτικά, άλλοι ερευνητές πρότειναν ότι οι αρχές θα πρέπει να αποδίδουν την πνευματική 

ιδιοκτησία στους ανθρώπους που κατέχουν διπλώματα ευρεσιτεχνίας για το συγκεκριμένο μηχάνημα 

ή λογισμικό. Ωστόσο, αυτή η πρόταση δεν λαμβάνει υπόψη περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν 

δικαιώματα κατοχυρώσιμα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Μια άλλη πρόταση είναι να αποδοθούν 

πνευματικά δικαιώματα στους αρχικούς δημιουργούς των προγραμμάτων που δημιουργούν 

πρωτότυπα έργα. Αυτό δεν θα εξέταζε εάν ο δημιουργός του προγράμματος τεχνητής νοημοσύνης ή 

τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε διαφορετικά να κατέχει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Ωστόσο, αυτή η λύση θα μπορούσε να καταστεί μη εφαρμόσιμη καθώς η τεχνητή νοημοσύνη 

αναπτύσσει τη δυνατότητα να δημιουργεί προγράμματα ή να ορίζει η ίδια παραμέτρους (Admiraal, 

2019). 
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4. H Τεχνική Νοημοσύνη ως ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

Η Τεχνική Νοημοσύνη έχει αναδειχθεί ως σημαντικός τομέας ανησυχίας για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα την τελευταία δεκαετία. Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 

και οι ειδικοί εισηγητές του ΟΗΕ έχουν επιστήσει την προσοχή σε ζητήματα ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων όσον αφορά την ιδιωτική ζωή και την ελευθερία της έκφρασης (United Nations General 

Assembly A/73/348, 2018; United Nations Human Rights Council A/HRC/39/29, 2018), την 

επιτήρηση και το δικαίωμα στη συγκέντρωση και ειρηνικές διαμαρτυρίες (United Nations Human 

Rights Council A/HRC/44/24, 2020), φυλετικές διακρίσεις (United Nations Human Rights Council 

A/HRC/44/57, 2020), φτώχεια και ψηφιακό κράτος πρόνοιας (το οποίο αναλύει πώς η αυξανόμενη 

αυτοματοποίηση της διανομής των κοινωνικών παροχών από το κράτος δημιουργεί κίνδυνο στην 

άρνηση των δικαιωμάτων στους φτωχούς) (Alston, 2019). Το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, όπως 

ορίζεται στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (βάσει του άρθρου 17) ήταν 

ένα από τα λίγα ειδικά ανθρώπινα δικαιώματα για την προστασία των οποίων υπάρχει ευρέως 

διαδεδομένο ενδιαφέρον στην ψηφιακή εποχή (United Nations General Assembly A/73/348, 2018). 

Ωστόσο, ενώ το απόρρητο είναι ένα μείζον ζήτημα, τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι πολύ 

ευρύτερα και αφορούν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που σχετίζονται με τις διακρίσεις, την έλλειψη 

διαφάνειας, τη λογοδοσία των επιχειρήσεων και του κράτους (United Nations Human Rights Council 

A/HRC/44/57, 2020; Alston, 2019; Crawford, et al., 2019). Η κοινότητα των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων υποστηρίζει μια προσέγγιση βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα στην ΑΙ που 

βασίζεται ολιστικά στα διεθνή ανθρώπινα δικαιώματα. 

Ενώ οι υποστηρικτές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συχνά επικρίνουν τη χρήση ηθικών 

πλαισίων ως στερούμενη καθολικότητας, οι κατευθυντήριες γραμμές που χρησιμοποιούν είναι ένα 

ηθικό πλαίσιο υποδεικνύουν τη σημασία μιας ηθικής τεχνητής νοημοσύνης που να ευθυγραμμίζεται 

με τις αξίες της κοινωνίας «βασισμένη σε καλά θεμελιωμένα πρότυπα σωστού και λάθους» τα οποία 

πρέπει να τηρούν οι παγκόσμιες εταιρείες λογαριασμός (IBM, 2019). Αλλά αυτές οι δύο θέσεις δεν 

είναι αντιφατικές και τα επιχειρήματα για τον πολιτισμικό σχετικισμό έχουν εξεταστεί από καιρό από 

μελετητές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Donnely, 1984, 6 (4), pp. 400–419). Ενώ οι αρχές και τα 

πρότυπα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι καθολικά, η εφαρμογή τους σε διαφορετικά κοινωνικά 

και πολιτισμικά πλαίσια ποικίλλει (Merry, 2006). 

Μια παραλλαγή αυτού του επιχειρήματος είναι ότι ο νόμος για τα ανθρώπινα δικαιώματα 

αναπτύχθηκε στην προψηφιακή εποχή και μπορεί να μην αντιμετώπιζε πάντα τις προκλήσεις που 

θέτουν οι ταχέως εξελισσόμενες τεχνολογίες (Πάνελ υψηλού επιπέδου του Γενικού Γραμματέα του 
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ΟΗΕ για την Ψηφιακή Συνεργασία (UN Secretary General's High-level Panel on Digital Cooperation 

(HLP-DC), 2019), Υψηλό -Επίπεδο Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την Τεχνητή Νοημοσύνη 

(Independent High-level Expert Group on Artificial Intelligence (AI HLEG), 2019). Ως εκ τούτου, 

φέρει τον περιορισμό της αδυναμίας πρόβλεψης ή πρόβλεψης όλων των πιθανών βλαβών της τεχνητής 

νοημοσύνης στην κοινωνία (Latonero, 2018). Η UNESCO (Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός και 

Πολιτιστικός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών) εξέδωσε πρόσφατα σύσταση σχετικά με την ηθική 

της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία αποτυπώνει καλά αυτή τη συμπληρωματικότητα: 

«Οι ηθικές αξίες και αρχές δεν είναι κατ' ανάγκη νομικοί κανόνες από μόνες τους, 

[αλλά] μπορούν να διαμορφώσουν δυναμικά την ανάπτυξη και εφαρμογή μέτρων 

πολιτικής και νομικών κανόνων, παρέχοντας καθοδήγηση όπου το πεδίο των κανόνων 

είναι ασαφές ή όπου τέτοιοι κανόνες δεν είναι ακόμη ισχύουν λόγω του γρήγορου 

ρυθμού της τεχνολογικής ανάπτυξης σε συνδυασμό με τον σχετικά βραδύτερο ρυθμό των 

πολιτικών απαντήσεων (UNESCO Ad Hoc Expert Group (AHEG), 2020)» 

Αυτό σημαίνει ότι οι κανόνες για τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως κωδικοποιούνται επί του παρόντος 

σε διεθνή, περιφερειακά και εθνικά νομικά πλαίσια δεν επαρκούν, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτοί οι 

κανόνες είναι περιττοί. 

Επιπλέον, το πλαίσιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα –όπως όλα τα νομικά πλαίσια– δεν είναι 

στατικό. Εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου, με τη συνεχή ανάπτυξη νέων συνθηκών και 

πολλαπλών άλλων τεκμηρίωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως Γενικά Σχόλια και εκθέσεις 

Ειδικών Εισηγητών και άλλα. Έτσι, ο μηχανισμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ άρχισε να 

προσδιορίζει την τεχνολογία στην ψηφιακή εποχή ως ζήτημα και ζήτησε μελέτες και συζητήσεις για 

την ανάπτυξη κανόνων, αρχών και προτύπων. Προκύπτουν εργασίες, ιδίως από ειδικούς εισηγητές 

στον τομέα της ιδιωτικής ζωής, της ελευθερίας του λόγου, της φτώχειας και των φυλετικών 

διακρίσεων (United Nations Human Rights Council A/HRC/44/57, 2020; Alston, 2019). Ορισμένοι 

ήδη ζητούν την εξέταση νέων δικαιωμάτων. Η Έκθεση Rathenau, που ανατέθηκε από το Συμβούλιο 

της Ευρώπης, προτείνει την εξέταση δύο νέων δικαιωμάτων, που αντικατοπτρίζουν τη νέα 

πραγματικότητα της τεχνητής νοημοσύνης που είναι ενσωματωμένη στην ανθρώπινη ζωή: το 

δικαίωμα να μην μετριέται κανείς, να μην αναλύεται ή να καθοδηγείται, και το δικαίωμα στην 

ουσιαστική ανθρώπινη επαφή (Rathenau Institute, 2017). 
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4.1.  Βασικές αρχές Τεχνικής Νοημοσύνης 

Στον πυρήνα της προσέγγισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων βρίσκεται η απαίτηση εφαρμογής του 

διεθνούς κανονιστικού πλαισίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και των νόμων, αρχών και προτύπων 

του στην ΤΝ. Η προσέγγιση υπερβαίνει τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης για την αποφυγή 

βλάβης. Απαιτεί την εφαρμογή των αρχών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλα τα στάδια του AI-

DDD (Digital Divide Data). Επιπλέον, η προσέγγιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αντιμετωπίζει τα 

κοινωνικά πλαίσια –ιδιαίτερα τις δομές εξουσίας και τα κοινωνικά πρότυπα– που αφήνουν τα άτομα 

ευάλωτα σε παραβιάσεις. Η επιβολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ένα εργαλείο για την 

προστασία των ευάλωτων και την ανάληψη ευθύνης από τους ισχυρούς (Fukuda‐Parr, S., & Gibbons, 

E., 2021). 

Ενώ οι βασικές συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και άλλα μέσα θεσπίζουν κανόνες και 

πρότυπα σε πολλά ατομικά, πολιτικά, οικονομικά κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα, 

διευκρινίζουν επίσης κεντρικές αρχές που ισχύουν σε όλους αυτούς τους τομείς. Η τήρηση αυτών των 

αρχών σχετίζεται ιδιαίτερα με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτές 

οι αρχές περιλαμβάνουν (ΟΗΕ, 1966): 

 καθολικότητα – τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι καθολικά και ισχύουν για όλους τους 

ανθρώπους στον κόσμο. Αντικατοπτρίζουν μια καθολική συναίνεση σχετικά με τις ηθικές 

αξίες και αρχές ανεξάρτητα από το πολιτιστικό πλαίσιο. 

 δικαίωμα στην ισότητα και τη μη διάκριση – τα ανθρώπινα δικαιώματα ισχύουν για όλα τα 

άτομα λόγω του ότι είναι άνθρωποι. Όλα τα άτομα έχουν ίσα δικαιώματα και το δικαίωμα στην 

ισότητα και τη μη διάκριση είναι βασική αρχή. 

 συμμετοχή – οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στην πολιτική ζωή, ιδιαίτερα σε 

αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή τους. Αυτό απαιτεί πρόσβαση των δικαιούχων σε 

πληροφορίες και διαφάνεια εκ μέρους του κομιστή, και 

 λογοδοσία και ένδικα μέσα - οι κανόνες για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν αφορούν μόνο την 

απόλαυση των δικαιωμάτων από τα άτομα αλλά και την λογοδοσία των συναφών υπαλλήλων. 

Το καθεστώς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι επίσης σαφές στον καθορισμό της φύσης των 

υποχρεώσεων των υπαλλήλων. Όχι μόνο τα δικαιώματα είναι αυτά που δικαιούνται οι άνθρωποι, αυτά 

τα δικαιώματα επιβάλλουν σχετικές υποχρεώσεις στο κράτος και σε άλλους ισχυρούς παράγοντες που 

μπορούν να διασφαλίσουν ότι τα δικαιώματα των ανθρώπων πραγματοποιούνται. Αυτές οι 

υποχρεώσεις δεν είναι μόνο ο σεβασμός , αλλά η λήψη προληπτικών μέτρων για την προστασία των 

δικαιωμάτων από την παραβίαση από άλλους και η εκπλήρωση αυτών των δικαιωμάτων με την 
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ανάληψη προληπτικών προσπαθειών (CESCR, 1990). Ενώ τα κράτη είναι οι κύριοι φορείς ευθύνης, 

οι επιχειρήσεις έχουν επίσης υποχρεώσεις, όπως ορίζεται στις Κατευθυντήριες Αρχές για τις 

Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR, 2011). 

Η Τεχνική Νοημοσύνη, όπως εφαρμόζεται σήμερα, εγείρει σημαντικές ανησυχίες σχετικά με 

αυτές τις αρχές και το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή τα οποία και εξηγώ παρακάτω. 

4.2. Ο αντίκτυπος των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης στο δικαίωμα 

στην ιδιωτική ζωή και στις ελευθερίες του πολίτη 

Ο αυξανόμενος πολλαπλασιασμός των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί απειλή για το 

δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και μια σειρά από εγγενώς συνδεδεμένες ελευθερίες του πολίτη, 

συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της ελευθερία του συνέρχεσθαι, του συνεταιρίζεσθαι και της 

έκφρασης. Λόγω έλλειψης ισχυρών διασφαλίσεων που κατοχυρώνονται σε νόμους, κανονισμούς και 

πολιτικές, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιούνται ήδη για τον περιορισμό της 

άσκησης των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτοί οι περιορισμοί είναι πιθανό να αυξηθούν 

χωρίς ισχυρά διεθνή πρότυπα και προστασίες (ICNL, 2021). 

Όπως σημείωσε ο πρώην ειδικός εισηγητής για την προώθηση και την προστασία του 

δικαιώματος της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης, παρά την ευρεία αναγνώριση του 

δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή, η ερμηνεία αυτού του δικαιώματος: 

«… εγείρει προκλήσεις σε σχέση με το τι συνιστά την ιδιωτική σφαίρα και στη 

δημιουργία αντιλήψεων για το τι συνιστά δημόσιο συμφέρον». 

Ο Ειδικός Εισηγητής όρισε το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή ως: 

«…το τεκμήριο ότι τα άτομα πρέπει να έχουν μια περιοχή αυτόνομης ανάπτυξης, 

αλληλεπίδρασης και ελευθερίας, μια «ιδιωτική σφαίρα» με ή χωρίς αλληλεπίδραση με 

άλλους, απαλλαγμένη από κρατική παρέμβαση και υπερβολική αυτόκλητη παρέμβαση 

άλλων απρόσκλητα άτομα». 

Το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή περιλαμβάνει: 

«…την ικανότητα των ατόμων να καθορίζουν ποιος έχει πληροφορίες για αυτά και 

πώς χρησιμοποιούνται αυτές οι πληροφορίες» (United Nations Human Rights 

Council, A/HRC/23/40, 2013, paras. 21 - 23). 

Με τη διαρκώς αυξανόμενη παρουσία των ψηφιακών τεχνολογιών στην καθημερινή ζωή και τη 

συμβολή του φυσικού και του εικονικού κόσμου, η ιδιωτική σφαίρα ενός ατόμου εκτείνεται πέρα από 
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τον φυσικό ιδιωτικό του χώρο. Το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή τοποθετεί αναγκαστικά το άτομο στην 

πρώτη γραμμή; Είναι στο χέρι της να καθορίσει ποιος έχει πληροφορίες για αυτήν και πώς 

χρησιμοποιούνται αυτές οι πληροφορίες. Δυστυχώς, τα συστήματα AI όχι μόνο βασίζονται σε 

τεράστιες ποσότητες δημόσιων και ιδιωτικών δεδομένων για την ανάπτυξή τους, αλλά αναπτύσσονται 

επίσης με τρόπους που διαρρηγνύουν την «ιδιωτική σφαίρα», η οποία με τη σειρά της περιορίζει την 

ικανότητα των ανθρώπων να ασκούν τις ελευθερίες της του συνέρχεσθαι, του συνεταιρίζεσθαι και της 

έκφρασης. Επισημάνω μερικά επιλεγμένα ζητήματα που είναι ενδεικτικά του τρόπου με τον οποίο τα 

συστήματα τεχνητής νοημοσύνης παραβιάζουν το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και περιορίζουν τις 

ελευθερίες των πολιτών. Αυτά τα παραδείγματα καταδεικνύουν την ανάγκη για διεθνή πρότυπα που 

θα διασφαλίζουν το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα στην ψηφιακή εποχή. 

4.2.1. Τεχνολογίες AI και ο αντίκτυπος στο απόρρητο και την ελευθερία του συνέρχεσθαι. 

Η χρήση της τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπου στο πλαίσιο διαμαρτυριών και συναθροίσεων 

διευκολύνει την αναγνώριση και την τιμωρία, θίγοντας άμεσα τα δικαιώματα στην ιδιωτική ζωή και 

στην ελεύθερη συνάθροιση (ICNL, 2021). Η ελευθερία του συνέρχεσθαι συνδέεται εγγενώς με το 

δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή (United Nations Human Rights Council, A/HRC/41/41, 2019, para. 16).  

Η τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο από τα κράτη για 

την επιτήρηση και παρακολούθηση των πολιτών τους, είτε έμμεσα για τους σκοπούς των εθνικών 

συστημάτων ταυτότητας (Reuters, 2020; Biometric update.com, 2021), είτε για τη μείωση του 

εγκλήματος (Vice, 2020; BBC, 2020), ή πιο ρητά για τον εντοπισμό αντιφρονούντων. Το τελευταίο 

έχει ως αποτέλεσμα παραβιάσεις του δικαιώματος των ατόμων στην ιδιωτική ζωή και του δικαιώματος 

στην ελεύθερη συνάθροιση, επιτρέποντας στις αρχές να εντοπίζουν και να τιμωρούν άτομα που 

συμμετέχουν σε ειρηνικές διαδηλώσεις. Ακόμη και όταν αυτή η τεχνολογία χρησιμοποιείται για 

φαινομενικά αβλαβείς σκοπούς, υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με τη χρήση των δεδομένων και του 

απορρήτου των ατόμων, καθώς και με τον τρόπο χρήσης των πληροφοριών τους για τον περιορισμό 

άλλων δικαιωμάτων. Για παράδειγμα, στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19, διάφορες εφαρμογές 

που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη έχουν χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό και την 

παρακολούθηση της εξάπλωσης του ιού και βοηθούν στην παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους 

κανόνες κοινωνικής απόστασης παρακολουθώντας σχηματισμούς πλήθους, μεταξύ άλλων χρήσεων, 

και σαφή επίβλεψη σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση προσωπικών δεδομένων από αυτές τις 

εφαρμογές (Lexology, 2020). Στις Φιλιππίνες, οι οποίες εφάρμοσαν τη χρήση μιας εφαρμογής 

ανίχνευσης επαφών ως απαίτηση για είσοδο σε κρατικά και ιδιωτικά ιδρύματα, υπήρξαν σημαντικές 

ανησυχίες σχετικά με τη χρήση αυτής της εφαρμογής για παρακολούθηση που δεν σχετίζεται με την 



 

Μάρκου Διαμαντής, «Σκεπτόμενοι Αλγόριθμοι και Σκεπτόμενοι Άνθρωποι: Τεχνητή Νοημοσύνη και 

Ανθρώπινη Διαχείριση» 

 

Διπλωματική Εργασία  13 

πανδημία υπό το φως ενός ευρύτερου πλαισίου καταστολής σχετικά με την κοινωνία των πολιτών και 

τις “κόκκινη ετικέτα” (Red-tagging)2 στους ακτιβιστές (Rappler, 2020; Rappler, 2020). 

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι αρχές έχουν χρησιμοποιήσει την αναγνώριση προσώπου για να 

ταυτοποιήσουν, να παρενοχλήσουν και να συλλάβουν ειρηνικούς διαδηλωτές. Στο Χονγκ Κονγκ, η 

τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου έχει χρησιμοποιηθεί από την αστυνομία για τον εντοπισμό 

ατόμων που διαμαρτύρονται για την ψήφιση του νομοσχεδίου 2019 για τους φυγάδες και την αμοιβαία 

νομική συνδρομή σε ποινικές υποθέσεις (έκδοση νομοσχεδίου του Χονγκ Κονγκ) για σύλληψη ( NY 

Times, 2019). Στην Ινδία, η αστυνομία του Δελχί χρησιμοποίησε τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου 

για να εντοπίσει άτομα που συμμετείχαν στις διαδηλώσεις του 2019 κατά του νόμου περί 

τροποποίησης της ιθαγένειας και πιο πρόσφατα άτομα που συμμετείχαν στις συνεχιζόμενες 

διαδηλώσεις αγροτών (Business Insider, 2021; Financial Times, n.d.). Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η 

τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου έχει χρησιμοποιηθεί από ομοσπονδιακές και τοπικές αρχές για 

τον εντοπισμό και τη στόχευση ειρηνικών διαδηλωτών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 

συμμετείχαν σε Black Lives Matter3 διαμαρτυρίες (Amnesty International, 2021). Στη Ρωσία, η 

αστυνομία χρησιμοποίησε τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου για να εντοπίσει και στη συνέχεια να 

συλλάβει ακτιβιστές και δημοσιογράφους που συμμετείχαν σε ειρηνική συγκέντρωση υπέρ του Αλεξέι 

Ναβάλνι ( Amnesty International, 2021). 

Όχι μόνο η χρήση της τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπου κατά τη διάρκεια διαμαρτυριών 

παραβιάζει τα δικαιώματα των ατόμων στην ιδιωτική ζωή και στην ελεύθερη συνάθροιση κατά τη 

διάρκεια της συγκέντρωσης, αλλά οδηγεί επίσης σε συνεχείς παραβιάσεις του δικαιώματος της 

ιδιωτικής ζωής και άλλων δικαιωμάτων και μετά απ’ αυτή. Για παράδειγμα, στην περίπτωση του 

Derrick "Dwreck" Ingram, συνιδρυτή της οργάνωσης κοινωνικής δικαιοσύνης Warriors in the Garden 

που συμμετείχε σε μια διαδήλωση Black Lives Matter στη Νέα Υόρκη, οι αστυνομικοί 

χρησιμοποίησαν τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου για να ταιριάξουν τον Dwreck με μια 

φωτογραφία στο Instagram. Στη συνέχεια, η αστυνομία προσπάθησε να συλλάβει τον Dwreck και να 

του σπάσει την πόρτα με βάση αυτή τη φωτογραφία και τοποθέτησε αφίσες "Wanted" στη γειτονιά 

του που δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας φωτογραφίες από τον ιδιωτικό λογαριασμό του Dwreck 

στο Instagram χωρίς τη συγκατάθεσή του (Amnesty International, 2021). 

                                                            
2 Red-tagging (κόκκινη ετικέτα) στις Φιλιππίνες είναι η κακόβουλη μαύρη λίστα ατόμων ή οργανώσεων που επικρίνουν 
ή δεν υποστηρίζουν πλήρως τις ενέργειες μιας εν ενεργεία κυβερνητικής διοίκησης στη χώρα. Αυτά τα άτομα και οι 
οργανώσεις έχουν "επισημανθεί" είτε ως κομμουνιστές ή τρομοκράτες ή και τα δύο, ανεξάρτητα από τις πραγματικές 
πολιτικές πεποιθήσεις ή πεποιθήσεις τους. 
3 Το Black Lives Matter είναι ένα αποκεντρωμένο πολιτικό και κοινωνικό κίνημα που επιδιώκει να τονίσει τον ρατσισμό 
, τις διακρίσεις και τη φυλετική ανισότητα που βιώνουν οι μαύροι. 
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Τέτοιες παραβιάσεις του δικαιώματος της ιδιωτικής ζωής και της ελεύθερης συγκέντρωσης 

έχουν επίσης ευρύτερη ανατριχιαστική επίδραση στη ελευθερία του συνέρχεσθαι, εισάγοντας την 

απειλή αναγνώρισης και τιμωρίας. Στα περισσότερα πλαίσια, η χρήση της τεχνολογίας αναγνώρισης 

προσώπου έχει εφαρμοστεί χωρίς τη συμβολή ή ακόμη και την ευαισθητοποίηση των πολιτών—και 

δεν υπάρχει κανονιστικό πλαίσιο που να διατυπώνει τις επιτρεπόμενες χρήσεις και τα όρια αυτής της 

τεχνολογίας και να διασφαλίζει τη συμβατότητα με τα πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Amnesty 

International, 2021; Aljazeera, 2021). 

4.2.2. Τεχνολογίες AI και ο αντίκτυπος στο απόρρητο και την ελευθερία του 

συνεταιρίζεσθαι. 

Η χρήση εργαλείων που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη από τα κράτη για την παρακολούθηση 

και την παρακολούθηση ατόμων μέσω εφαρμογών και πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης περιορίζει 

την ικανότητα των ανθρώπων να συνδέονται ελεύθερα και παραβιάζει τα δικαιώματα στην ιδιωτική 

ζωή (ICNL, 2021). Ο Ειδικός Εισηγητής για τα δικαιώματα στην ελευθερία του συνέρχεσθαι και του 

συνεταιρίζεσθαι περιγράφει το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή ως στενά συνδεδεμένο με την απόλαυση 

του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι (United Nations Human Rights Council, A/HRC/41/41, 2019, 

para. 16). 

Η χρήση των εργαλείων επιτήρησης που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη από τα κράτη 

για την παρακολούθηση και τον περιορισμό της συσχέτισης σε διαδικτυακούς και εκτός σύνδεσης 

χώρους παραβιάζει το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι. Για 

παράδειγμα, η χρήση της τεχνολογίας AI για την παρακολούθηση ατόμων μέσω των κινητών τους 

τηλεφώνων δεν αποτελεί απλώς παραβίαση της ιδιωτικής ζωής, αλλά οδηγεί σε περιορισμούς στην 

ικανότητα ελεύθερης συναναστροφής. Μια τέτοια τεχνολογία χρησιμοποιείται από τα κράτη με 

διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, η χρήση αλγορίθμων με τεχνητή νοημοσύνη από την Κίνα για 

την παρακολούθηση των επικοινωνιών στην εφαρμογή WeChat οδήγησε στη σύλληψη ατόμων που 

πήγαιναν να παρακολουθήσουν μια ανάγνωση ποίησης με φίλους (NPR, 2021; WXPI, 2021). Η 

παρακολούθηση των επικοινωνιών από το Βιετνάμ στο Facebook χρησιμοποιώντας αλγόριθμους 

τεχνητής νοημοσύνης για την αναζήτηση γλώσσας που θεωρείται επικριτική για την κυβέρνηση έχει 

οδηγήσει σε περιορισμούς ή κατάργηση πολλών σελίδων και ομάδων (Asia Times, 2020; Los Angeles 

Times, 2020; Digital Information World, 2019). 
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4.2.3. Τεχνολογίες AI και ο αντίκτυπος στο απόρρητο και την ελεύθερη έκφραση. 

Η χρήση εργαλείων επιτήρησης και παρακολούθησης που βασίζονται σε τεχνητή νοημοσύνη από τα 

κράτη για την παρακολούθηση των επικοινωνιών παραβιάζει το απόρρητο και περιορίζει την 

ελευθερία της έκφρασης (ICNL, 2021). Το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα στην επικοινωνία 

περιλαμβάνει τη δυνατότητα να διασφαλίζεται ότι οι επικοινωνίες παραμένουν ιδιωτικές και 

ασφαλείς. 

«Το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή συχνά κατανοείται ως βασική απαίτηση για την 

πραγματοποίηση του δικαιώματος στην ελευθερία της έκφρασης» και «η 

αδικαιολόγητη παρέμβαση στην ιδιωτική ζωή των ατόμων μπορεί άμεσα και έμμεσα 

να περιορίσει την ελεύθερη ανάπτυξη και ανταλλαγή ιδεών» (United Nations Human 

Rights Council, A/HRC/23/40, 2013, paras. 21 - 23). 

Η χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης από τα κράτη για την παρακολούθηση και την 

παρακολούθηση των προσωπικών επικοινωνιών ατόμων παραβιάζει το δικαίωμά τους στην ιδιωτική 

ζωή, καθώς και το δικαίωμά τους στην ελεύθερη έκφραση. Για παράδειγμα, η κινεζική εταιρεία 

τεχνολογίας iFlytek χρησιμοποιεί λογισμικό αναγνώρισης φωνής για να παρέχει μετάφραση γλώσσας 

σε πραγματικό χρόνο—καθώς και παρακολούθηση των συνομιλιών με κινητό τηλέφωνο μεταξύ των 

ατόμων (Wired, 2020). Το λογισμικό της εταιρείας χρησιμοποιήθηκε για τη δίωξη των Ουιγούρων 

Μουσουλμάνων, με αποτέλεσμα η iFlytek να μπει σε μαύρη λίστα εμπορίου των ΗΠΑ. Η χρήση της 

τεχνολογίας αναγνώρισης φωνής από την Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας (National Security Agency - 

NSA) στις ΗΠΑ είναι καθιερωμένη και έχει εγείρει ανησυχίες σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας, 

συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης δημοσιογράφων και του εντοπισμού καταγγελιών 

(Business Insider, 2020). Οι πιθανές χρήσεις της τεχνολογίας αναγνώρισης ομιλίας για τη στόχευση 

ακτιβιστών και μειονοτήτων γίνονται ακόμη πιο ανησυχητικές από το γεγονός ότι αυτές οι τεχνολογίες 

έχουν σημαντικές φυλετικές ανισότητες. πέντε κορυφαίες υπηρεσίες ομιλίας σε κείμενο βρέθηκαν να 

έχουν ποσοστό σφάλματος 35% για τους μαύρους ομιλητές σε σύγκριση με ένα ποσοστό 19% για 

τους λευκούς ομιλητές (Stanford Computational Policy Lab, n.d.). 

Εκτός από την παραβίαση του δικαιώματος της ιδιωτικής ζωής και της ελεύθερης έκφρασης 

μεμονωμένων χρηστών κινητών τηλεφώνων, η χρήση αυτής της τεχνολογίας δημιουργεί επίσης έναν 

ευρύτερο φόβο για παραβιάσεις του απορρήτου στις επικοινωνίες και, ως εκ τούτου, έχει ευρύτερο 

ανατριχιαστικό αποτέλεσμα στην ελεύθερη έκφραση (ICNL, 2021). 
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4.3. Κατευθυντήριες γραμμές 

Μέσα σε λίγα μόλις χρόνια, οι κατευθυντήριες γραμμές των ενδιαφερομένων έχουν πολλαπλασιαστεί 

και μέχρι τον Απρίλιο του 2020, ο Παγκόσμιος κατάλογος AI Ethics του Algorithm Watch 

περιλάμβανε περισσότερες από 160 κατευθυντήριες γραμμές, αριθμός διπλασιασμένος στους 12 

μήνες από την πρώτη κυκλοφορία του (Algorithm Watch, 2022). Έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες 

για την αξιολόγηση του συνολικού περιεχομένου αυτών των κατευθυντήριων γραμμών ως τρόπο 

προσδιορισμού βασικών στοιχείων των αναδυόμενων κανόνων. Περιλαμβάνουν τον συνεχή κατάλογο 

του Algorithm Watch, μια ανασκόπηση από τον Jobin και άλλους που καλύπτει 84 κατευθυντήριες 

γραμμές (Jobin, A., Ienca, M. and Vayena, E., 2019, 1(9), pp. 389–399.), τη χαρτογράφηση του 

Berkman Klein Center for Internet and Society του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ και την ανασκόπηση 32 

κατευθυντήριων γραμμών (Fjeld, J., Achten, N., Hilligoss, H., Nagy, A. and Srikumar, M., 2020) και 

ανάλυση του Asaro (Asaro, 2019) για 28 κατευθυντήριες γραμμές από ιδιωτικούς φορείς, την 

κοινωνία των πολιτών και ακαδημαϊκούς παράγοντες. Αυτές οι αξιολογήσεις βρίσκουν ένα σύνολο 

έξι (6) έως έντεκα (11) κοινών θεμάτων που υπάρχουν στις περισσότερες οδηγίες. Επιπλέον, αυτές 

επικαλύπτονται, αν και χρησιμοποιούν διαφορετική ορολογία, όπως φαίνεται στον παρακάτω. Οι 

συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι αυτές οι τάσεις υποδηλώνουν τη σύγκλιση προς ένα 

σύνολο ηθικών αρχών (Jobin, A., Ienca, M. and Vayena, E., 2019, 1(9), pp. 389–399.) ή την εμφάνιση: 

«ενός “κανονιστικού πυρήνα” μιας βασισμένης σε αρχές προσέγγισης για την ηθική 

και τη διακυβέρνηση της τεχνητής νοημοσύνης» (Fjeld, J., Achten, N., Hilligoss, H., 

Nagy, A. and Srikumar, M., 2020). 
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Πηγή: (Fukuda‐Parr, S., & Gibbons, E., 2021) 

 

Πίνακας 4-1 «Κοινά θέματα κατευθυντήριων γραμμών» 

Algorithm 
Watch 

Jobin και άλλοι Berkman Klein Asaro 2019 

Ανθρώπινα 
δικαιώματα 

Ιδιωτικότητα, ελευθερία 
και αυτονομία, 
εμπιστοσύνη, 
αξιοπρέπεια 

Ανθρώπινα δικαιώματα; 
μυστικότητα 

Σεβαστείτε τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
συμπεριλαμβανομένης της 

αξιοπρέπειας και της ιδιωτικής ζωής 

Ωφέλιμο για 
την κοινωνία 

Ευεργεσία, βιωσιμότητα, 
αλληλεγγύη 

Προαγωγή των 
ανθρώπινων αξιών 

Προώθηση της ανθρώπινης ευημερίας 

Ευθύνη 
Υπευθυνότητα και 
υπευθυνότητα 

Επαγγελματική ευθύνη, 
ανθρώπινος έλεγχος της 
τεχνολογίας, λογοδοσία 

Βεβαιωθείτε ότι η ευθύνη και η 
λογοδοσία παραμένουν στους 

ανθρώπινους σχεδιαστές/χειριστές 

Ισότητα και μη 
διάκριση 

Δικαιοσύνη, δικαιοσύνη 
και ισότητα 

Δικαιοσύνη και μη διάκριση 
Αποφύγετε την προκατάληψη και την 

εξαπάτηση 

Διαφάνεια Διαφάνεια Διαφάνεια και επεξήγηση 
Να είστε διαφανείς, αξιόπιστοι και 

αξιόπιστοι 

Ασφάλεια Μη κακοήθεια, Ασφάλεια και προστασία Μην κάνετε κακό 

 

 

Ο Berkman Klein βρήκε ότι 23 από τα 36 έγγραφα που εξετάστηκαν αναφέρονται στα ανθρώπινα 

δικαιώματα. Παραδόξως, βρήκαν επίσης πολλά κυβερνητικά έγγραφα (7 από τα 13 ή το 54%) δεν 

αναφέρονται στα ανθρώπινα δικαιώματα (Fjeld, J., Achten, N., Hilligoss, H., Nagy, A. and Srikumar, 

M., 2020). Ο Jobin δεν θεώρησε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι κοινό θέμα. Η εφαρμογή 

προσδιορίζεται σε όλες αυτές τις αξιολογήσεις ως η κρίσιμη πρόκληση. Οι αξιολογήσεις σημειώνουν 

ότι οι αρχές εκφράζονται με κάπως αόριστους όρους και στερούνται μηχανισμών επιβολής. Ο Jobin 

και άλλοι σημειώνουν επίσης ότι ενώ υπάρχει σύγκλιση ως προς τις αρχές, οι κατευθυντήριες γραμμές 

ποικίλλουν σημαντικά ως προς: «πώς ερμηνεύονται οι αρχές; Γιατί θεωρούνται σημαντικά; Ποιο θέμα, 

τομέας ή φορείς αφορούν; Πώς θα πρέπει να εφαρμοστούν» (Jobin, A., Ienca, M. and Vayena, E., 

2019, 1(9), pp. 389–399.). Ο Asaro σημειώνει ότι οι κατευθυντήριες γραμμές αναγνωρίζουν επίσης 

την ανάγκη για ισχυρότερους ρυθμιστικούς μηχανισμούς και εντοπίζουν παραδείγματα 

κατευθυντήριων γραμμών που παρέχουν συγκεκριμένους και λεπτομερείς τρόπους με τους οποίους οι 

αρχές μπορούν να αναπτυχθούν σε κανονιστικές και πολιτικές διατάξεις, επισημαίνοντας τρία πολλά 

υποσχόμενα παραδείγματα (Asaro, 2019). 
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4.4. Ευθυγράμμιση τεχνολογιών Τεχνικής Νοημοσύνης με τα διεθνή 

πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

Η χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το δικαίωμα στην ιδιωτική 

ζωή και, κατά συνέπεια, με τις ελευθερίες του πολίτη, συμπεριλαμβανομένων των ελευθεριών του 

συνέρχεσθαι, του συνεταιρίζεσθαι και της έκφρασης. Η χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης έχει 

αυξηθεί εκθετικά τα τελευταία χρόνια, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν ιδέα πώς οι 

κυβερνήσεις τους χρησιμοποιούν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης ή για ποιους σκοπούς. Αυτή η 

έλλειψη ευαισθητοποίησης πηγάζει από την έλλειψη ρυθμιστικών προσεγγίσεων που διέπουν την 

τεχνητή νοημοσύνη. Κατά ειρωνικό τρόπο, το απόρρητο που περιβάλλει τη χρήση της τεχνητής 

νοημοσύνης από την κυβέρνηση οδηγεί άμεσα σε αυξημένες παραβιάσεις της ιδιωτικής ζωής ατόμων. 

Προκειμένου η χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης να ευθυγραμμιστεί με τα διεθνή πρότυπα 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πρέπει να υπάρχει ευαισθητοποίηση από την πλευρά του πληθυσμού 

σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιούνται τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, 

συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας των ατόμων να εξαιρεθούν από τέτοια χρήση. Επιπλέον, 

πρέπει να υπάρχει ουσιαστική συμμετοχή του κοινού στην ανάπτυξη νόμων και κανονισμών σχετικά 

με την ανάπτυξη συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, η οποία απαιτεί λογοδοσία και διαφάνεια, και 

διαφάνεια και διαθεσιμότητα πληροφοριών (United Nations Office of the High Commissioner for 

Human Rights, para 23). Οι κανονισμοί πρέπει επίσης να συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να διασφαλίζουν ότι οι χρήσεις της τεχνητής νοημοσύνης είναι νόμιμες 

και στενά προσαρμοσμένες (ICNL, 2021). 
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5. Η άποψη της κυβέρνησης για την υιοθέτηση της τεχνικής 

νοημοσύνης 

Η Ελλάδα υιοθετεί και υποστηρίζει προληπτικά τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες σχετικά με την Τεχνητή 

Νοημοσύνη (AI) με σκοπό να αγκαλιάσει την καινοτομία και μια τεχνολογία που επιτρέπει το μέλλον 

προς όφελος των πολιτών και της οικονομίας. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας αποτελεί 

βασική προτεραιότητα για την κυβέρνηση (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Υπουργείο Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης, 2020). 4 

Το Ελληνικό Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης διαμορφώνει επί του παρόντος την εθνική 

του στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη, καθορίζοντας μια ολιστική προσέγγιση για την ανάπτυξη 

και εφαρμογή της AI στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων προτεραιοτήτων και 

δράσεων, πολιτικής δεδομένων και δεοντολογικών κανόνων (gov.gr: Βίβλος Ψηφιακού 

Μετασχηματισμού 2020-2025, n.d.). Η Ελλάδα επίσης αναπτύσσει επί του παρόντος μια στρατηγική 

για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής βιομηχανίας, για την ενίσχυση του ψηφιακού 

μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας και για την πλήρη αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων από 

την υιοθέτηση των ψηφιακών τεχνολογιών. Το τρέχον συνολικό κυβερνητικό σχέδιο ψηφιακού 

μετασχηματισμού 2020-2025 περιλαμβάνεται στην «Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού», δηλαδή 

ένα έγγραφο που εκπονήθηκε από μια καθορισμένη Επιτροπή εμπειρογνωμόνων στον τομέα που 

περιγράφει τις κατευθυντήριες αρχές, τους «άξονες στρατηγικής παρέμβασης», καθώς και τις 

οριζόντιες παρεμβάσεις που θα μεταρρυθμίσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας και θα 

περιέχουν όλα τα μεγάλα έργα υποδομής που θα επιτρέψει στην Ελλάδα να προχωρήσει με την 

ψηφιοποίηση. Οι βασικοί άξονές του είναι Συνδεσιμότητα, Ψηφιακές Δεξιότητες, Ψηφιακή 

Κατάσταση, Ψηφιακές Επιχειρήσεις, Ψηφιακή Καινοτομία και Εφαρμογή Τεχνολογίας σε κάθε τομέα 

της Οικονομίας (gov.gr: Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025, n.d.). 

Επιπλέον, μετά την υπογραφή της «Διακήρυξης της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Τεχνητή 

Νοημοσύνη» (Διακήρυξη Συνεργασίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη, 2018) και τη συμμετοχή στο 

«Συντονισμένο Σχέδιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη» (ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 2018), η Ελλάδα 

                                                            
4 Η Στρατηγική Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025 της Ελλάδας, που ονομάζεται και «Ψηφιακή Βίβλος» είναι το 
κύριο στρατηγικό έγγραφο, το οποίο θέτει προτεραιότητες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, καθώς και 
στόχους για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων της ελληνικής κοινωνίας - σε όλα τα επίπεδα. και ηλικίες. Η 
Ελληνική Βίβλος σκιαγραφεί τις κατευθυντήριες αρχές, τους στρατηγικούς άξονες και τις παρεμβάσεις σε οριζόντιο και 
κάθετο επίπεδο που στοχεύουν στην ενίσχυση και υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της ελληνικής 
κοινωνίας και οικονομίας. Η ελληνική στρατηγική υπογραμμίζει 7 πρωταρχικούς στόχους καθώς και υποστηρικτικές 
δραστηριότητες σε συγκεκριμένους τομείς, όπως πρωτοβουλίες που απευθύνονται στους πολίτες ή στον τομέα της 
εκπαίδευσης. 
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υποστηρίζει επίσης τη Συνομοσπονδία Εργαστηρίων για την Έρευνα Τεχνητής Νοημοσύνης στην 

Ευρώπη (CLAIRE), μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Η κοινότητα AI έχει ως στόχο την ενίσχυση 

της έρευνας και της καινοτομίας στην Ευρώπη Επιπλέον, η Ελλάδα υποστηρίζει το Ευρωπαϊκό 

Εργαστήριο Μάθησης και Ευφυή Συστήματα (European Laboratory for Learning and Intelligent 

Systems - ELLIS), μια άλλη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την AI, με στόχο την προώθηση της AI στην 

Ευρώπη με έμφαση στην έρευνα και την προώθηση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης (ML). 

Στις 23.09.2020, η Ελλάδα εισήγαγε τον Νόμο 4727/2020 για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση και 

τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, μεταφέροντας την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 - τον Ευρωπαϊκό Κώδικα 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (European Electronic Communications Code - ΕECC). Αυτή η νέα 

νομοθεσία φιλοδοξεί να κάνει τη χώρα ένα «εργαστήριο καινοτομίας», επιτρέποντας τεχνικό 

πειραματισμό με βάση 5G. Το Υπουργείο Ψηφιακής Κυβέρνησης δίνει έμφαση στις έξυπνες πόλεις, 

στο βιομηχανικό Internet of Things (IoT) (Industry 4.0), στις έξυπνες μεταφορές και στην έξυπνη 

γεωργία για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. Μια ιδιωτική πρωτοβουλία 5G θα επικεντρωθεί 

σε εφαρμογές όπως αυτοκίνητα χωρίς οδηγό, τηλεχειριστήρια drone και επαυξημένη και εικονική 

πραγματικότητα (Νόμος 4727/2020 ΦΕΚ Α' 184, 2020). 

Η καινοτομία σε IoT, AI και Robotics θα τροφοδοτείται από το 5G. Στην Ελλάδα, η δημόσια 

δημοπρασία 5G έχει ολοκληρωθεί και οι πάροχοι 5G εγκαινιάζουν επί του παρόντος εμπορικές 

υπηρεσίες 5G. Το ένα τέταρτο των τελών που θα πρέπει να πληρώσουν οι πάροχοι 5G θα κατευθύνεται 

στο Faistos Fund, ένα νέο ταμείο που θα χρηματοδοτεί νεοσύστατες επιχειρήσεις που ειδικεύονται σε 

εφαρμογές και υπηρεσίες που βασίζονται σε νέα δίκτυα για την ενίσχυση ενός οικοσυστήματος γύρω 

από το 5G στην Ελλάδα (Faistos Fund ελέγχεται από την Ελληνική Εταιρεία Περιουσιακών Στοιχείων 

και Συμμετοχών). Το Ταμείο θα υποστηρίξει την ψηφιακή καινοτομία στους τομείς των μεταφορών 

και της εφοδιαστικής, της μεταποίησης, της άμυνας, των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, της υγείας και 

του τουρισμού (ΣΕΒ: Σύγχρονες Επιχειρήσεις, Σύγχρονη Ελλάδα, 2020). 

Μια άλλη καινοτομία βρίσκεται στον δικαστικό τομέα, καθώς τον Ιούνιο του 2020 το 

Ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης ετοίμασε μια μετάφραση του CEPEJ5 «Ευρωπαϊκό Ηθικό 

Κεφάλαιο για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στα δικαστικά συστήματα και το περιβάλλον τους», 

δηλαδή ένα έγγραφο, βασισμένο σε τέσσερις βασικές αρχές συγκεκριμένα: ασφάλεια ποιότητα; 

δικαιοσύνη; και τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, με στόχο την κατάλληλη χρήση 

εργαλείων και υπηρεσιών AI σε ευρωπαϊκά δικαστικά συστήματα, ιδίως όσον αφορά την επεξεργασία 

και τη λήψη δεδομένων δικαστικών αποφάσεων, με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση των 

                                                            
5 Συμβούλιο της Ευρώπης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης (CEPEJ). 
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ενδιαφερομένων για κρίσιμα ζητήματα σε σχέση με τη χρήση της AI αιτήσεις στον τομέα της 

Δικαιοσύνης. Σε αυτό το πλαίσιο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης δημιούργησε μια μόνιμη επιστημονική 

επιτροπή για να εξετάσει τον αντίκτυπο της εισαγωγής τεχνητής νοημοσύνης στο δικαστικό σύστημα. 

Μία από τις βασικές προτεραιότητες της CEPEJ για το 2021 είναι η επεξεργασία εργαλείων 

για την κατάλληλη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε δικαστικά συστήματα (π.χ. σχετικά με 

ακροάσεις απομακρυσμένων δικαστηρίων, ηλεκτρονική επίλυση διαφορών, ηλεκτρονικές υποθέσεις 

δικαστηρίου κ.λπ.) με τη μορφή κατευθυντήριων γραμμών και εργαλείων. ως η δημιουργία ενός 

πιθανού μηχανισμού πιστοποίησης για εργαλεία AI βάσει του προαναφερθέντος ηθικού κεφαλαίου. 

Τα εργαλεία που θα αναπτυχθούν θα είναι σύμφωνα με τον «Χάρτη και το πρόγραμμα εργασίας» 

(CEPEJ, 2020) που ενέκρινε το CEPEJ – GI – CYBERJUST τον Δεκέμβριο του 2018 (CEPEJ, 2018). 
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6. Η κατάσταση της τεχνολογίας AI στην Ελλάδα 

Όσο αφορά την Ελλάδα, με αφετηρία την έρευνα «Digital Greece: The Path to Growth» την οποία 

εκπόνησε η Accenture σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών 

(ΣΕΒ) το 2017, υπογράμμισε τη χαμηλή συμβολή του ψηφιακού μετασχηματισμού στο ΑΕΠ της 

χώρας και τόνισε τη σημασία μιας εθνικής ψηφιακής περιστροφής (Accenture Greece, 2017). Η 

μελέτη «Greece: With an AI to the Future», την οποία εκπόνησε η Accenture σε συνεργασία με τη 

Microsoft Hellas για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) στην Ελλάδα, αποκαλύπτει την ευαισθητοποίηση 

και την ετοιμότητα των ελληνικών οργανισμών για την τεχνητή νοημοσύνη και εκτιμά την 

προβλεπόμενη οικονομική ανάπτυξη που μπορεί να προσφέρει η ελληνική οικονομία στα επόμενα 15 

χρόνια (Accenture Greece, 2019). Η μελέτη που εκπόνησε η Boston Consulting Group (BCG) σε 

συνεργασία με τη Microsoft, κάνει λόγο για την αυξανόμενη κινητικότητα στο χώρο της τεχνητής 

νοημοσύνης στην Ελλάδα εντοπίζοντας πάνω από 35 εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης από 

επιχειρήσεις στην Ελλάδα που αναπτύχθηκαν τα τελευταία 5 χρόνια (Kavounides, C., Giakoumelos, 

M. and Kaffe, E., 2020). 

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) εξελίσσεται με υψηλό ρυθμό. Θα αναμορφώσει τις ζωές μας, τη 

δουλειά μας, τα πρότυπα μάθησης και αλληλεπίδρασης. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι σε θέση να 

πραγματοποιήσει τεράστια οφέλη για την οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία για τις κοινωνίες 

και τον πλανήτη μας, λύνοντας ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών, υγειονομικών και περιβαλλοντικών 

προκλήσεων. Ταυτόχρονα, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να επιφέρει πολλούς πιθανούς κινδύνους που 

σχετίζονται με τις διακρίσεις και την εισβολή, καθώς και ατομικές και συλλογικές κοινωνικές βλάβες 

και την απώλεια της ελευθερίας και της αυτονομίας, μεταξύ άλλων. Ωστόσο, η ικανότητα της AI να 

αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές της, εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο θα επιλέξουμε να 

εκμεταλλευτούμε αυτήν την ευκαιρία και να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις αυτής της τεχνολογικής 

επανάστασης σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο (European Commission, 2020). 

Η Ελλάδα έχει αναγνωρίσει τη σημασία και τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς 

και τις πιθανές προκλήσεις και κινδύνους, και ως εκ τούτου στοχεύει στην ανάπτυξη ενός μέλλοντος 

με δυνατότητα τεχνολογίας που αγκαλιάζει την καινοτομία και την ανάπτυξη προς όφελος όλων και 

για το κοινό καλό. 

Η Ελλάδα στοχεύει στον εκδημοκρατισμό της τεχνητής νοημοσύνης, τοποθετώντας την στην 

υπηρεσία των ανθρώπων, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος, και με την έγχυση της AI με τις αρχές 

της δημοκρατίας. Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργώντας ένα μέλλον με δυνατότητα τεχνολογίας που 
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είναι πιο δημοκρατικό, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμο για τους πολίτες, την κοινωνία, την οικονομία 

και το περιβάλλον, και για το κοινό καλό. 

Ευθυγραμμισμένη με την Ελληνική Στρατηγική Ψηφιακού Μετασχηματισμού, η Ελλάδα 

στοχεύει να αξιοποιήσει την ευκαιρία της Τεχνητής Νοημοσύνης για οικονομική και κοινωνική 

ανάπτυξη, βασισμένη σε ένα σύστημα θεμελιωδών δικαιωμάτων, αξιών και αρετών. Με αυτόν τον 

τρόπο η Ελλάδα θα προωθήσει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση της 

τεχνητής νοημοσύνης με δημοκρατικό και βιώσιμο τρόπο για όλους και για το κοινό καλό με την 

λεγόμενη Λευκή Βίβλο.  

Ο σκοπός αυτής της Λευκής Βίβλου είναι να παρουσιάσει το Εθνικό Στρατηγικό Όραμα για 

την Ελλάδα και να παράσχει ένα αρχικό σχέδιο δράσης σχετικά με τον τρόπο επίτευξης αυτού του 

οράματος. Στόχος του είναι να επιταχύνει την υιοθέτηση και ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης τόσο 

στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα στην Ελλάδα, και να αυξήσει τις σχετικές δεξιότητες και 

τη βάση έρευνας και ανάπτυξης μέσω της παροχής της απαραίτητης υποδομής τεχνητής νοημοσύνης 

και ενεργοποιητών που θα διευκολύνουν τον εκδημοκρατισμό της τεχνικής νοημοσύνης.  

Το έγγραφο στοχεύει στην καθιέρωση ενός ενεργού διαλόγου γύρω από την Εθνική 

Στρατηγική AI. Επομένως, πρέπει να θεωρηθεί ως «ζωντανό έγγραφο» που θα εξελίσσεται συνεχώς 

με δυναμικό και συλλογικό τρόπο μέσω ανοικτών διαβουλεύσεων, με στόχο την υιοθέτηση μιας 

συμμετοχικής, ευέλικτης προσέγγισης για την ανάπτυξη της στρατηγικής AI. Ως εκ τούτου, καλεί τα 

μέλη της βιομηχανίας, του δημόσιου τομέα, των ακαδημαϊκών και ερευνητικών κοινοτήτων, του 

κοινού γενικά και κάθε ενδιαφερόμενου μέρους, να παράσχουν τα σχόλιά τους και να συμβάλουν στη 

μελλοντική λήψη αποφάσεων σχετικά με την Ελληνική Στρατηγική AI. Αυτός ο διάλογος θα 

συγκλίνει σε μια τελική πρώτη έκδοση της στρατηγικής (Ziouvelou, X., Karkaletsis, V., 

Giannakopoulos, G., Nousias, A. and Konstantopoulos, S., 2020). 

Η Ελλάδα επιδεικνύει συνεχή δέσμευση για την προώθηση νέων ψηφιακών τεχνολογιών - 

σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ψηφιακής Ευρώπης, αφού υπέγραψε τη Διακήρυξη Συνεργασίας της ΕΕ 

για την ανάπτυξη και ανάπτυξη μιας Ευρωπαϊκής Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας, και τη δήλωση 

για τη συνεργασία για το AI το 2018 (OECD.AI: Policy Observatory, n.d.; European Commission, 

2020). Όπως προαναφέρθηκε, η Ελλάδα αναπτύσσει τώρα μια εθνική στρατηγική για την τεχνητή 

νοημοσύνη, συμβουλεύεται ότι την αφορά και εργάζεται σε θέματα που σχετίζονται με την ποιότητα 

και τη συλλογή δεδομένων, τις δεξιότητες για την τεχνητή νοημοσύνη και την ηθική της διάσταση. 

Στις αρχές του 2020, η Ελλάδα διέθετε δεκατέσσερις (14) Ψηφιακούς Κόμβους Καινοτομίας που 

καλύπτουν τομείς της αγοράς τόσο διαφορετικούς όσο οι κατασκευές, οι μεταφορές, η γεωργία, η 

ηλεκτρική ενέργεια, η αλιεία μέσω ενός ευρέος φάσματος προηγμένων τεχνολογιών όπως η ασφάλεια 
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στον κυβερνοχώρο, το blockchain, τα Big Data, η φωτονική, η κατασκευή πρόσθετων εφαρμογών ΑΙ, 

η AI και η κατασκευή συστημάτων γνώσης (European Commission, 2020). 

Όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα, παρόλο που το ποσοστό των ελληνικών επιχειρήσεων που 

αναπτύσσουν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης ανέρχεται περίπου στο 3% το 2020 έναντι το 45% 

παγκοσμίως (ΣΕΒ: Οικονομία και Επιχειρήσεις, 2020; Accenture Greece, 2019), βρίσκεται σε εξέλιξη 

μια δυναμική ανάπτυξη, καθώς επιχειρήσεις από διάφορες βιομηχανίες στην Ελλάδα αναπτύσσουν AI 

στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Επιπλέον, σύμφωνα με τα ευρήματα μιας πρόσφατης 

έκθεσης για την τεχνητή νοημοσύνη στην Ελλάδα, οι εταιρείες που αναπτύσσουν τεχνητή νοημοσύνη 

εμπίπτουν στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες: 

α) νεοσύστατες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν υιοθετήσει ευέλικτους τρόπους εργασίας και 

βασίζονται σε δεδομένα (στοιχεία που τους επιτρέπουν να αναπτυχθούν) και να χρησιμοποιούν νέες 

τεχνολογίες) αλλά αντιμετωπίζουν προκλήσεις για την εξασφάλιση χρηματοδότησης και δικτύωσης 

β) μεγάλες εταιρείες, οι οποίες έχουν επεκτείνει την πρόσβαση σε δεδομένα και 

χρηματοδότηση, αλλά το μέγεθός τους μπορεί να παρεμποδίσει ευέλικτους τρόπους εργασίας και 

λήψης αποφάσεων και 

γ) καινοτόμοι, οι οποίοι συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα τόσο των νεοσύστατων επιχειρήσεων 

όσο και των μεγάλων εταιρειών χωρίς τα περισσότερα μειονεκτήματά τους (Kavounides, C., 

Giakoumelos, M. and Kaffe, E., 2020). 

Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα προετοιμάζει κάποιο εθνικό σχέδιο και έχει πραγματοποιήσει 

κάποιου είδους δομημένης διαβούλευσης (Λευκή Βίβλος) με την ερευνητική κοινότητα αλλά και με 

τις επιχειρήσεις με στόχο να παρουσιάσει το Εθνικό Στρατηγικό Όραμα για την Ελλάδα και να 

παράσχει ένα αρχικό σχέδιο δράσης για τον τρόπο επίτευξης αυτού του οράματος. 

Οι μετρήσεις του δείκτη DMI (Decentralization Maturity Index) είναι πιο σύνθετες και 

εξειδικευμένες σε σχέση με άλλους δείκτες (πχ DESI, IMD, WEF, κτλ.) διότι γίνεται σύγκριση των 

ποσοστών μεταξύ της Ελλάδας και των υπόλοιπων μελών της ΕΕ Ψηφιακή και τεχνολογική 

ωριμότητα οικονομίας και επιχειρήσεων. Στην 27η θέση σχετικού δείκτη ψηφιακής ωριμότητας της 

Ε.Ε. βρίσκεται η Ελλάδα για το έτος 2019 όπως φαίνεται και στο Γράφημα 6-1. Η παρακάτω 

βαθμολογία – κατάταξη δείχνει την συνολική εικόνα και των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 

οποία η Ελλάδα καταλαμβάνει την προ-τελευταία θέση στον τομέα της Ψηφιακής Ωριμότητας και του 

Ψηφιακού Μετασχηματισμού (Deloitte – ΣΕΒ, 2020). 
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Γράφημα 6-1 «Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας για το έτος 2019» 

 

H μελέτη με την ονομασία «Ψηφιακή και τεχνολογική ωριμότητα οικονομίας και επιχειρήσεων» 

εκπονήθηκε για τον ΣΕΒ τον Φεβρουάριο του 2022 (3η ετήσια έκδοση) επιβεβαιώνει ότι τον τελευταίο 

χρόνο, παρά την επίδραση του covid-19, υλοποιήθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις σε δημόσιο και 

ιδιωτικό τομέα που δείχνουν ναι μεν ότι γίνεται μια προσπάθεια προς την σωστή κατεύθυνση αλλά 

δεν είναι αρκετό για την ανατροπή της ψηφιακής υστέρησης της χώρας. Στην 25η θέση βρίσκεται η 

Ελλάδα δείχνοντας μια ελαφριά ανάκαμψη δύο (2) θέσεων στην ευρωπαϊκή κατάταξη σύμφωνα με το 

Γράφημα 6-2. Η παρακάτω βαθμολογία – κατάταξη δείχνει την συνολική εικόνα και των 27 χωρών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία η Ελλάδα καταλαμβάνει την 3η απ’ το τέλος θέση στον τομέα 

της Ψηφιακής Ωριμότητας και του Ψηφιακού Μετασχηματισμού ξεπερνώντας την Βουλγαρία σε 

σχέση με το 2019 συγκεκριμένα, από 4,23 το 2019 σε 4,51 το 2020 (Deloite - ΣΕΒ, 2022).  

Πηγή: Παρατηρητήριο Ψηφιακού Μετασχηματισμού ΣΕΒ | Analytics & Τεχνητή Νοημοσύνη. 
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Γράφημα 6-2 «Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας για το έτος 2020» 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακας 6-1 ο Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας (DMI) για την Ελλάδα βελτιώθηκε 

αισθητά σε σχέση με το 2018 (από 3,8 το 2018 σε 4,2 το 2019) και βελτίωσε με αυτό τον τρόπο την 

κατάταξή της κατά μία θέση (από 28η θέση το 2018 σε 27η το 2019) ενώ ο μέσος όρο της Ε.Ε. είναι 

5,44. Την καλύτερη επίδοση την έχει η Φιλανδία (6,7) η οποία πέρασε την Δανία (6,4) σε σχέση με τα 

ποσοστά του 2018 (Deloitte – ΣΕΒ, 2020).  

 

Πίνακας 6-1 «Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας» 

Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας 

 3η ετήσια έκθεση του (2022) 2η ετήσια έκθεση (2020) 

 2020 2019 2019 2018 

Βαθμολογία 4,5 4,0 4,2 3,8 

Κατάταξη 25/27 27/27 27/28 28/28 

Μέσος όρος Ε.Ε. 5,6 5,2 5,4 5,1 

 

Καλύτερη επίδοση 

 

DK 

6,99 

 

DK 

6,5 

 

FI 

6,7 

 

DK 

6,4 

 

 

Πηγή: Παρατηρητήριο Ψηφιακού Μετασχηματισμού ΣΕΒ | Analytics & Τεχνητή Νοημοσύνη. 
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Στη νέα μελέτη που πραγματοποιήθηκε, το 2020 η Δανία πέρασε ξανά μπροστά (7) από την Φιλανδία 

(6,94). Σημαντικό είναι να αναφερθεί πως η Ελλάδα συνεχίζει να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις 

μεταξύ των μελών της Ε.Ε. – 27 βάσει των μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία τρία 

χρόνια (2018, 2019 και 2020) σε σχέση με την σχετικά μεγάλη απόκλιση από το μέσο όρο της Ε.Ε. 

(5,63 το 2020 και 5,2 το 2019). Συγκεκριμένα στον Δείκτη Ψηφιακής Ωριμότητας η Ελλάδα ήταν στην 

27η (4,0) ενώ για το 2020 ανέβηκε 2 θέσεις ( 25η θέση με 4,5) (Deloite - ΣΕΒ, 2022). 

6.1. Οι 7 βασικές διαστάσεις 

Στη παρούσα εργασία αναλύεται η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας μέσω της κατηγοριοποίησης και 

της ανάλυσης 7 βασικών διαστάσεων – κλάδων οι οποίες είναι: 

1. Κλάδοι ΤΠΕ & Υψηλής Τεχνολογίας 

2. Υποδομές συνδεσιμότητας 

3. Πολιτικές & ρυθμιστικό πλαίσιο 

4. Ψηφιακές δεξιότητες 

5. Ψηφιακή ωριμότητα επιχειρήσεων 

6. Ψηφιακή ωριμότητα κοινωνίας 

7. Ψηφιακή ωριμότητα Δημοσίου 

6.1.1. Κλάδοι ΤΠΕ & Υψηλής Τεχνολογίας 

Ο κλάδος ΤΠΕ και Υψηλής Τεχνολογίας στην Ελλάδα χρήζει σημαντικής βελτίωσης καθώς βρίσκεται 

στην τελευταία θέση για τα έτη 2018 και 2019 βάσει της κατάταξης των 28 χωρών της Ε.Ε. 

Συγκεκριμένα για το έτος 2018 έχει μόλις 2,7 το οποίο έμεινε αμετάβλητο και για το έτος 2019 

κατατάσσοντας την Ελλάδα στην 28η θέση και με μία μονάδα κάτω από τον μέσο όρο της Ε.Ε. που 

είναι 3,7 (βλ. Πίνακας 6-2) (Deloitte – ΣΕΒ, 2020). Η διάγνωση που έγινε στην 3η ετήσια έκθεση 

έδειξε ότι η Ελλάδα το 2019 πήρε την τελευταία θέση (27η με 2,7) όπως και το 2020 (27η με 2,8) με 

τον μέσο όρο της Ε.Ε να είναι στο 3,6 (Deloite - ΣΕΒ, 2022). 
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Πίνακας 6-2 «Κλάδοι ΤΠΕ & Υψηλής Τεχνολογίας» 

Κλάδοι ΤΠΕ & Υψηλής Τεχνολογίας 

 3η ετήσια έκθεση του (2022) 2η ετήσια έκθεση (2020) 

 2020 2019 2019 2018 

Βαθμολογία  2,8 2,7 2,7 2,7 

Κατάταξη 27/27 27/27 28/28 28/28 

Μέσος όρος Ε.Ε. 3,6 3,6 3,7 3,7 

 

 

Η Ελλάδα διαθέτει ανεκμετάλλευτη δεξαμενή ανθρώπινου κεφαλαίου ΤΠΕ, η οποία ωστόσο είναι 

κυρίως άπειρη, καθώς ο τομέας ΤΠΕ της Ελλάδας είναι μικρότερος σε ποσοστό από  το μέγεθος της 

ΕΕ (1,9% του ΑΕΠ, έναντι 4,4%). Σημειώστε επίσης ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις φαίνονται 

πρόθυμες να αποκτήσουν περισσότερες υπηρεσίες ΤΠΕ ή / και να απασχολούν περισσότερους 

ειδικούς ΤΠΕ (Deloitte – ΣΕΒ, 2020). 

6.1.2. Υποδομές συνδεσιμότητας 

Σημαντικές επενδύσεις ευρυζωνικών συνδέσεων υπερ-υψηλής ταχύτητας άρχισαν να 

πραγματοποιούνται τον τελευταίο χρόνο καθώς όπως φαίνεται και στον Πίνακας 6-3 το 2018 η 

Ελλάδα βρισκόταν στην τελευταία θέση της κατάταξης (28η θέση) με 3,8 με σημαντική απόκλιση από 

το μέσο όρο της ΕΕ που ανερχόταν στο 5,6. Αντίστοιχα το 2019 υπήρξε μια μικρή αύξηση (4,1) όμως 

και πάλι η κατάταξη της Ελλάδας ήταν η 28η θέση ενώ ο μέσος όρος είχε αυξηθεί κατά 0,3 μονάδες 

(Deloitte – ΣΕΒ, 2020). Στη νέα έρευνα η Ελλάδα το 2020 αύξησε την θέση της κατά τρεις θέσεις 

(24η θέση με 5,6) σε σχέση με το 2019 (27η θέση με 3,8) ενώ ο μέσος όρος ανερχόταν για το 2020 

στο 5,6 και το 2019 στο 5,1 (Deloite - ΣΕΒ, 2022). 
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Πίνακας 6-3 «Υποδομές Συνδεσιμότητας» 

Υποδομές συνδεσιμότητας 

 3η ετήσια έκθεση του (2022) 2η ετήσια έκθεση (2020) 

 2020 2019 2019 2018 

Βαθμολογία  4,9 3,8 4,1 3,8 

Κατάταξη 24/27 27/27 28/28 28/28 

Μέσος όρος Ε.Ε. 5,6 5,1 5,9 5,6 

 

 

Έχουν αρχίσει να πραγματοποιούνται σημαντικές επενδύσεις ευρυζωνικών συνδέσεων υπερ-υψηλής 

ταχύτητας ύψους €870 εκατ. που θα συμβάλλουν ώστε να υλοποιηθεί η ψηφιακή ατζέντα - Βίβλος 

Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025. Αυτή τη δεδομένη στιγμή είναι να πραγματοποιηθούν 16 

έργα συνολικά εκ των οποίων τα 5 βρίσκονται σε εξέλιξη ενώ τα υπόλοιπα 11 θα πραγματοποιηθούν 

μεσοπρόθεσμα. 

Τα έργα που πραγματοποιούνται είναι (European Commission, 2020; gov.gr: Βίβλος 

Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025, n.d.): 

 Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (Superfast Broadband - SFBB) 

 Ανάπτυξη Υποδομής Ultra-Fast Broadband (Ultra-Fast Broadband - UFBB) 

 Ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων σε "λευκές" αγροτικές περιοχές - Rural Broadband 

 WiFi4GR - Ανάπτυξη δημόσιων ασύρματων ευρυζωνικών σημείων πρόσβασης στο 

διαδίκτυο 

 Χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος στα ζώνη ραδιοσυχνοτήτων των 700 

MHz, 2 GHz, 3400-3800 MHz και 26 GHz 

Όμως και σε αυτή την περίπτωση τα άλλα 27 μέλη της ΕΕ υλοποιούν τις υποδομές με πολύ ταχύτερο 

τρόπο. 

6.1.3. Πολιτικές και ρυθμιστικό πλαίσιο 

Σε ότι έχει να κάνει με το ρυθμιστικό περιβάλλον ( 

Πίνακας 6-4) η Ελλάδα παρουσιάζει σημαντική υστέρηση διότι ενώ το 2018 βρισκόταν στην 27η θέση 

με 3,5 το 2019 πήγε στην 28η θέση με 3,3. Ο μέσος όρος της ΕΕ το 2018 ήταν 5,7 ενώ το 2019 5,8. 
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Διαπιστώνεται ότι στους περισσότερους τομείς που συμβάλουν στο Ψηφιακό Μετασχηματισμό η 

Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις των μελών της ΕΕ – 28. Οι μεταρρυθμίσεις 

πραγματοποιούνται με αργό ρυθμό σε σχέση με τα υπόλοιπα μέλη της ΕΕ και ενώ έχουν νομοθετηθεί, 

η ταχύτητα πραγματοποίησής τους θα παίξει καθοριστικό ρόλο στη μείωση της υστέρησης (Deloitte 

– ΣΕΒ, 2020). Στην 3η ετήσια έκθεση Η Ελλάδα αύξησε τα ποσοστά της και συγκεκριμένα, το 2020 

ανέβηκε 4ης θέσεις στην κατάταξη των 27 χωρών την Ε.Ε. με 4,6 (23η θέση) ενώ το 2019 βρισκόταν 

στην προ τελευταία θέση (26η) με βαθμολογία 3. Ο μέσος όρος της Ε.Ε. στην συγκεκριμένη περίπτωση 

ήταν για το 2020 στο 6,1 και για το έτος 2019 στο 5 (Deloite - ΣΕΒ, 2022). 

 

Πίνακας 6-4 «Πολιτικές και Ρυθμιστικό Πλαίσιο» 

Πολιτικές και ρυθμιστικό πλαίσιο 

 3η ετήσια έκθεση του (2022) 2η ετήσια έκθεση (2020) 

 2020 2019 2019 2018 

Βαθμολογία  4,6 3,0 3,3 3,5 

Κατάταξη 23/27 26/27 28/28 27/28 

Μέσος όρος Ε.Ε. 6,1 5,0 5,8 5,7 

 

 

Στις 21 Απριλίου 2021, η Επιτροπή της ΕΕ ενέκρινε πρόταση κανονισμού ( κανονισμός AI ) για τα 

«συστήματα τεχνητής νοημοσύνης» (συστήματα AI), την οποία περιγράφει ως «το πρώτο νομικό 

πλαίσιο για την τεχνητή νοημοσύνη». Οι νέοι κανόνες AI θα επηρεάσουν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Ο κανονισμός AI θα επιβάλει σημαντικές υποχρεώσεις που 

επηρεάζουν τις επιχειρήσεις σε πολλούς, αν όχι όλους, τομείς της οικονομίας. 

Οι κανονισμοί τεχνητής νοημοσύνης ορίζουν ευρέως τα «συστήματα AI» και επιβάλλουν 

εξατομικευμένες υποχρεώσεις στους συμμετέχοντες, ξεκινώντας από τους «παρόχους» συστημάτων 

AI έως τους κατασκευαστές, τους εισαγωγείς, τους διανομείς και τους χρήστες. Οι «κανονισμοί AI» 

επιβάλλουν ιδιαίτερα αυστηρές υποχρεώσεις στα «συστήματα AI υψηλού κινδύνου». Από την άλλη 

πλευρά, οι «κανονισμοί AI» περιλαμβάνουν πολλούς κανονισμούς που στοχεύουν στην προώθηση 

της ανάπτυξης και της υιοθέτησης συστημάτων AI στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) 

συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. 
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Οι κανονισμοί AI δημιουργούν επίσης ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο εποπτεύεται και 

συντονίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τεχνητής Νοημοσύνης. Ο κανονισμός AI προβλέπει την 

εφαρμογή εντός δύο ετών μετά την έγκριση και την έκδοση του τελικού κανονισμού, πράγμα που 

σημαίνει ότι οι νέες απαιτήσεις μπορούν να εφαρμοστούν ήδη από το 2024 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

2021). 

6.1.4. Ψηφιακές δεξιότητες 

H Ελλάδα διαθέτει σχετικά καλό μορφωτικό επίπεδο (14η θέση) σε ότι αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες 

ΤΠΕ στις επιχειρήσεις καθώς υπάρχουν πτυχιούχοι ανώτατης εκπαίδευσης που έχουν τελειώσει 

Πληροφορική, ΤΠΕ, επιστήμες Μηχανικών και άλλα συναφή επαγγέλματα που μπορούν να 

συμβάλλουν στην άμεση εξέλιξη του Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Η Ελλάδα στις Ψηφιακές 

δεξιότητες ΤΠΕ στις επιχειρήσεις βρίσκεται στην 27η θέση ενώ η εκπαίδευση των εργαζομένων από 

τι ίδιες τις επιχειρήσεις κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα (24η θέση). Στον  

Πίνακας 6-5 παρατηρούμε ότι η Ελλάδα στις Ψηφιακές δεξιότητες το 2018 βρισκόταν στην 24η θέση 

(4,8) σύμφωνα με την κατάταξη των μελών της ΕΕ – 28 ενώ το 2019 παρ’ όλο που είχε μια μικρή 

αύξηση (4,9) έπεσε μία θέση (25η θέση). Ο μέσος όρος της ΕΕ για το έτος 2018 ήταν 5,5 ενώ για το 

2019 είναι 5,6 (Deloitte – ΣΕΒ, 2020). Το έτος 2020 η Ελλάδα έριξε κατά 0,1 τα ποσοστά της (4,8) σε 

σχέση με το 2019 (4,9) και έπεσε μία θέση στην κατάταξη (25η θέση) σε σχέση με το 2019 που 

βρισκόταν στην 24η σε σχέση με τα μέλη ΕΕ – 27 ενώ ο μέσος όρος της Ε.Ε. ήταν στο 5,5 και για τις 

δύο χρονιές 2019 και 2020 (Deloite - ΣΕΒ, 2022). 

 

Πίνακας 6-5 «Ψηφιακές Δεξιότητες» 

Ψηφιακές δεξιότητες 

 3η ετήσια έκθεση του (2022) 2η ετήσια έκθεση (2020) 

 2020 2019 2019 2018 

Βαθμολογία  4,8 4,9 4,9 4,8 

Κατάταξη 25/27 24/27 25/28 24/28 

Μέσος όρος Ε.Ε. 5,5 5,5 5,6 5,5 
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Από τα ανωτέρω συμπεραίνουμε ότι δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ τις εκπαίδευσης με τις επιχειρήσεις 

και την αγορά εργασίας. Η μη συνεχόμενη εκπαίδευση στις Ψηφιακές δεξιότητες ΤΠΕ και η απουσία 

αξιολόγησης μέσω μηχανισμού παρακολούθησης των δεξιοτήτων στο δημόσιο τομέα παίζουν 

καθοριστικό ρόλο στα σημερινά αποτελέσματα. Σίγουρα για να υπάρξει μια αντιστροφή του 

φαινομένου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί και μια ριζική αλλαγή σε ότι έχει αναφερθεί (ΣΕΒ: 

Οικονομία και Επιχειρήσεις, 2020). Τα εμπόδια εντοπίζονται σε δεξιότητες όπως η ηγεσία την δομή 

και το ταλέντο διότι το 87% κρίνουν ότι δεν έχουν κατάλληλους ηγέτες, το 70% θεωρούν ότι 

χρειάζονται πρόσβαση σε νέες πηγές ταλέντων, και το 92% κρίνουν ότι δεν έχουν σωστή δομή (ΣΕΒ: 

Οικονομία και Επιχειρήσεις, 2020). 

6.1.5. Ψηφιακή ωριμότητα επιχειρήσεων 

Η Ελλάδα κατατάσσεται χαμηλά στο Δείκτη Ψηφιοποίησης Επιχειρήσεων (BDI - Business 

Digitalization Index), κυρίως λόγω νομικών / δικαστικών ελλειμμάτων και χαμηλής ταχύτητας 

διαδικτύου (NATIONAL BANK OF GREECE, 2020). Η μελέτη που πραγματοποιήθηκε από το ΣΕΒ 

(Πίνακας 6-6) έδειξε ότι ενώ οι επενδύσεις στα συστήματα και τους εξοπλισμούς κυμαίνονται σε 

υψηλά επίπεδα η Ψηφιακή ωριμότητα των επιχειρήσεων στην Ελλάδα παραμένει χαμηλή και 

συγκεκριμένα το 2019 ήταν 3,5 με αποτέλεσμα να την βρίσκει στην 25η θέση της κατάταξης των 

μελών της ΕΕ-28 όπως και το 2018. Η επίδοση αυτή έχει σημαντική απόκλιση από το μέσο όρο των 

μελών της ΕΕ καθώς για το έτος 2018 ήταν 4,6 ενώ για το έτος 2019 4,7 (Deloitte – ΣΕΒ, 2020). 

Στη νέα έρευνα η Ελλάδα παρέμεινε σταθερά στην 24η θέση παρόλο που αύξησε την 

βαθμολογία της για το έτος 2020 (3,7) σε σχέση με το 2019 (3,3) ενώ ο μέσος όρος ήταν για 5,5 για 

το 2020 και 4,5 για το 2019 (Deloite - ΣΕΒ, 2022). 

 

Πίνακας 6-6 «Ψηφιακή Ωριμότητα Επιχειρήσεων» 

Ψηφιακή ωριμότητα επιχειρήσεων 

 3η ετήσια έκθεση του (2022) 2η ετήσια έκθεση (2020) 

 2020 2019 2019 2018 

Βαθμολογία  3,7 3,3 3,5 3,5 

Κατάταξη 24/27 24/27 25/28 25/28 

Μέσος όρος Ε.Ε. 5,0 4,5 4,7 4,6 
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Η χαμηλή κατάταξη της Ελλάδας στην Ψηφιακή ωριμότητα μπορεί να ερμηνευτεί από την έλλειψη 

ενός ευρύτερου σχεδίου που θα βοηθούσε στην ομαλή, ταχεία και αποτελεσματική μετάβαση στην 4η 

Βιομηχανική Επανάσταση. Επιπρόσθετα καθοριστικό ρόλο έχει παίξει η έλλειψη πλήρως 

ανεπτυγμένων ψηφιακών στρατηγικών στις περισσότερες επιχειρήσεις της χώρας (ΣΕΒ: Οικονομία 

και Επιχειρήσεις, 2020; Anderson, J. L. and Coveyduc, J. L., Hoboken, NJ: Wiley, 2020). Θετικό 

επίσης είναι ότι οι μισές επιχειρήσεις (50%), βρίσκονται σε διαδικασία ανασχεδιασμού του τρόπου 

εργασίας ωστόσο μόνο ένα μικρό ποσοστό (11% ) πιστεύει ότι θα καταφέρουν να γίνουν πραγματικά 

ευέλικτες και προσαρμοστικές. Πάντως ένα μεγάλο ποσοστό των επιχειρήσεων (87%) θεωρούν ότι η 

ψηφιοποίηση θα διαφοροποιήσει σημαντικά τον κλάδο τους αλλά ελάχιστες (6%) θεωρούν ότι 

μπορούν σήμερα να χαρακτηριστούν ως «ευέλικτες» (ΣΕΒ: Οικονομία και Επιχειρήσεις, 2021). 

6.1.6. Ψηφιακή ωριμότητα κοινωνίας 

Οι Έλληνες πολίτες χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για συγκεκριμένους σκοπούς (ενημέρωση, ανέβασμα 

περιεχομένου, πρόσβαση τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ.) και κατατάσσουν την Ελλάδα στην 11η 

σχετικά καλή θέση σε σχέση με τα υπόλοιπα 28 μέλη της ΕΕ όπως φαίνεται στον παρακάτω Πίνακας 

6-7. Στις ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω τραπεζών η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση (28η) 

ενώ στις ηλεκτρονικές αγορές βρίσκεται στην 18η θέση δηλ., κοντά στο μέσο όρο της ΕΕ. Γενικά η 

Ψηφιακή ωριμότητα κοινωνίας στην Ελλάδα είναι και αυτή χαμηλή (το 2019 βρισκόταν στην 25η 

θέση με 5,0) παρά την ελάχιστη αύξηση της επίδοσης κατά 0,4 μονάδες σε σχέση με το 2018 (25η 

θέση με 4,6). Ο μέσος όρος της ΕΕ για το έτος 2018 είναι 5,7 ενώ για το 2019 είναι 5,6 (Deloitte – 

ΣΕΒ, 2020). 

Στη διάγνωση του 2022 για την Ψηφιακή Ωριμότητα της κοινωνίας η Ελλάδα ενώ αύξησε τα 

ποσοστά της για το 2020 (5,5) σε σχέση με το 2019 (5,2) βρίσκεται στην τελευταία θέση της κατάταξης 

των 27 μελών της Ε.Ε. (27η θέση σε σχέση με το 2019 που ήταν στην 26η θέση) ενώ ο μέσος όρος της 

Ε.Ε. είχε αύξηση για το 2020 (7,1) σε σχέση με το 2019 (6,7) (Deloite - ΣΕΒ, 2022). 
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Πίνακας 6-7 «Ψηφιακή Ωριμότητα Κοινωνίας» 

Ψηφιακή ωριμότητα κοινωνίας 

 3η ετήσια έκθεση του (2022) 2η ετήσια έκθεση (2020) 

 2020 2019 2019 2018 

Βαθμολογία  5,5 5,2 5,0 4,6 

Κατάταξη 27/27 26/27 25/28 25/28 

Μέσος όρος Ε.Ε. 7,1 6,7 5,6 5,7 

 

 

Το Διαδίκτυο είναι δύσκολο να εισέλθει στο ευρύ κοινό διότι η Ελλάδα έχει γερασμένο πληθυσμό και 

δυσχεραίνει την κατανόησή του. Το δύσκολο γεωγραφικό ανάγλυφο σε συνδυασμό με την 

φορολόγηση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ανεβάζει το κόστος με αποτέλεσμα να υπάρχει 

καθυστέρηση εγκατάστασης σταθμών βάσης (κεραιών) που θα συμβάλλουν στην αύξηση της 

εμβέλειας και συνεπώς στην εύκολη πρόσβαση τον χρηστών στο διαδίκτυο. Ένα άλλο μειονέκτημα 

είναι η ελλιπής ενημέρωση του μέσου Έλληνα για θέματα χρήσης του Διαδικτύου (ΣΕΒ: Οικονομία 

και Επιχειρήσεις, 2020). 

6.1.7. Ψηφιακή ωριμότητα δημοσίου 

Η Ψηφιακή Ωριμότητα του Δημοσίου παρουσίασε βελτίωση (4 θέσεις) στους περισσότερους δείκτες 

με αποτέλεσμα να κατατάξει την Ελλάδα στην 24η θέση από την 28η που είχε το 2018 στο σύνολο των 

28 χωρών της ΕΕ παρ’ ότι παρουσιάστηκε βελτίωση απ’ όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Η Ελλάδα, όπως 

φαίνεται και από τον παρακάτω Πίνακας 6-8, αύξησε κατά 2,1 μονάδες το ποσοστό του 2019 (5,7) 

σε σχέση με το ποσοστό του 2018 (3,6) ενώ παρατηρείτε και γενικότερη αύξηση στο μέσο όρο όλων 

των μελών της ΕΕ για το 2019 (6,6) σε σχέση με το 2018 (5,1) (Deloitte – ΣΕΒ, 2020). 

Για το 2020 η Ελλάδα αύξησε τα ποσοστά της (5,5) σε σχέση με το 2019 (5,2), παρ’ όλα αυτά 

βρίσκεται στην τελευταία θέση (27η) ενώ το 2019 βρισκόταν στην 26η θέση από τις 27 χώρες 

συνολικά. Σε υψηλά επίπεδα βρίσκεται ο μέσος όρος της Ε.Ε. με 7,1 το 2020 και 6,7 το 2019 (Deloite 

- ΣΕΒ, 2022). 
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Πίνακας 6-8 «Ψηφιακή Ωριμότητα Δημοσίου» 

Ψηφιακή ωριμότητα δημοσίου 

 3η ετήσια έκθεση του (2022) 2η ετήσια έκθεση (2020) 

 2020 2019 2019 2018 

Βαθμολογία  5,5 5,2 5,7 3,6 

Κατάταξη 27/27 26/27 24/28 28/28 

Μέσος όρος Ε.Ε. 7,1 6,7 6,6 5,1 

 

 

Η Ελλάδα συνεχίζει να παραμένει χαμηλά στην κατάταξη σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε 

σχέση με τα υπόλοιπα μέλη παρ’ ότι τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί – υλοποιηθεί 

σημαντικά έργα και υψηλές επενδύσεις. Η έλλειψη συνέχειας στην Δημόσια Διοίκηση, οι σημαντικές 

καθυστερήσεις, η έλλειψη σχεδιασμού σημαντικών έργων κομβικής σημασίας καθώς και η απουσία 

μακροπρόθεσμου οράματος για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους έχει ως αποτέλεσμα την 

κατάταξη της Ελλάδας σε τόσο χαμηλές θέσεις. Χαμηλό είναι επίσης τα ποσοστό χρήσης ψηφιακών 

υπηρεσιών καθώς μόνο το 51% υποβάλει ηλεκτρονικά έντυπα έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου 

68%. Τέλος, η υλοποίηση σημαντικών έργων ΤΠΕ στο Δημόσιο Τομέα θα βελτιώσουν τη επίδοση της 

χώρας (ΣΕΒ: Οικονομία και Επιχειρήσεις, 2020). 

6.2. Επιχειρηματικοί τομείς που πρωτοστατούν στην ανάπτυξη της AI 

Στην Ελλάδα, υπάρχει μεγάλο περιθώριο για αναμενόμενη περαιτέρω ανάπτυξη και επένδυση στην 

τεχνητή νοημοσύνη, ενώ ορισμένοι επιχειρηματικοί τομείς που πρωτοστατούν από την άποψη της AI 

είναι οι εξής (GLI - Global Legal Insights, 2021): 

o Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών . Αυτός είναι ένας βασικός τομέας για τη δέσμευση AI και, 

μεταξύ άλλων , για τους φορείς εκμετάλλευσης δικτύων κινητής τηλεφωνίας παραδείγματα 

είναι τα αναλυτικά στοιχεία δικτύου για έλεγχο ποιότητας σε πραγματικό χρόνο και βελτίωση 

υπηρεσιών και αναλυτικά στοιχεία υπηρεσιών για εξατομικευμένη εμπειρία πελατών. 

o Επιπλέον, ο ασφαλιστικός τομέας - με αυτοματοποιημένα εργαλεία που βασίζονται στο ML 

για την εξατομίκευση των τιμών ασφαλιστικών προγραμμάτων. 
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o Στον τραπεζικό τομέα , κορυφαία ιδρύματα έχουν αναπτύξει αλγόριθμους AI για τον 

εντοπισμό απάτης και τη βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης πελατών, την πρόβλεψη και την 

τιμολόγηση και αλγόριθμους συναλλαγών βάσει ML, σάρωση του συστήματος δεδομένων 

σημείου πώλησης (POS) και παροχή ανώνυμων και συγκεντρωτικών πληροφοριών για το 

πελατολόγιο καθώς και συγκριτική αξιολόγηση με άλλες εταιρείες του κλάδου και της 

περιφέρειας, ψηφιακή αντιστοιχία επιχειρήσεων και εμπορικές πληροφορίες. 

o Ο τομέας της υγείας επιδεικνύει επίσης αυξημένη επένδυση σε εφαρμογές τεχνητής 

νοημοσύνης, όπως αλγόριθμοι ML για την εκτίμηση του κινδύνου που σχετίζεται με κλινικές 

δοκιμές, βελτιστοποίηση κλινικών δοκιμών, κ.λπ. Τέτοιες εφαρμογές θα εφαρμοστούν στο 

κλινικό περιβάλλον των επαγγελματιών υγείας, ενσωματώνοντάς τις σε έξυπνες συσκευές 

μέσω IoT και θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί από ασθενείς για τη διαχείριση χρόνιων 

παθήσεων ασθενειών. Επιπλέον, συνδυάζοντας τομείς υγείας και τουρισμού, τόσο κεντρικοί 

για την οικονομία της Ελλάδας, το καλοκαίρι του 2020, εν μέσω της πανδημίας, 

δημιουργήθηκε ένα σύστημα AI γνωστό ως EVA, δηλαδή ένας αλγόριθμος μηχανικής 

μάθησης για την πρόβλεψη του κινδύνου και επιλέξτε ποιοι ταξιδιώτες θα δοκιμάσουν κατά 

την άφιξη στο το περίγραμμα που χρησιμοποιεί βασικές δημογραφικές πληροφορίες μαζί με 

λεπτομέρειες σχετικά με τις χώρες στις οποίες ήταν πρόσφατα (στόχευση δοκιμών, 

o Ο ενεργειακός τομέας χρησιμοποιεί επίσης αλγόριθμους ML για πρόβλεψη λειτουργικών 

παραμέτρων, ανίχνευση ανωμαλίας συστήματος και πρόβλεψη μετατροπής μονάδας διύλισης 

Στον πρωτογενή τομέα, το AI χρησιμοποιείται για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής, ενώ στο 

λιανικό εμπόριο, χρησιμοποιούνται συχνά chatbots για βοήθεια με το λιανικό εμπόριο 

o Άλλοι τομείς όπου η AI χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο είναι:  

1. Στην εμπορική ναυτιλία. 

2. Στις εταιρείες καπνού (για βελτιστοποίηση εμπειρίας πελατών). 

3. Στο διαδικτυακό τζόγο (για ανίχνευση απάτης και αναγνώριση μοτίβων εθισμού). 

4. Στη τεχνολογία δικαίου. 

6.3. Βασικά νομικά ζητήματα από την υιοθέτηση της AI 

Ενώ οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης θεωρούνται εξαιρετικά επωφελείς, μπορούν επίσης να 

εγείρουν νομικές ανησυχίες. Αν και η συζήτηση για αυτά τα θέματα βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο 

στάδιο, οι πιο σημαντικές εστιάζονται σε ζητήματα ηθικής, ιδιωτικής ζωής, ασφάλειας στον 
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κυβερνοχώρο, πνευματικής ιδιοκτησίας, προστασίας των καταναλωτών, ευθύνης και ζητημάτων 

διακρίσεων και ίσης μεταχείρισης - ανθρώπινα δικαιώματα. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η 

αλγοριθμική συμπαιγνία, η εξατομικευμένη τιμολόγηση και η κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στον 

ψηφιακό τομέα, που αποτελούν έναν τομέα μείζονος εστίασης στον τομέα της νομοθεσίας περί 

ανταγωνισμού. 

Η Ελληνική Επιτροπή Βιοηθικής (Hellenic Bioethics Commission - HBC), δηλαδή ένας 

ανεξάρτητος εξειδικευμένος συμβουλευτικός φορέας που συμβουλεύει τις κρατικές αρχές για την 

αλληλεπίδραση μεταξύ των βιοεπιστημών και των σύγχρονων κοινωνικών αξιών, θα διαδραματίσει 

ουσιαστικό ρόλο στην αντιμετώπιση των ηθικών προκλήσεων (GLI - Global Legal Insights, 2021). 

6.4. Τα οφέλη και οι αρνητικές επιπτώσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης στην 

Ελλάδα 

 

6.4.1. Πλεονεκτήματα AI: 

Τα πλεονεκτήματα AI (Bhbosale, S., Pujari, V., and Z. Multan, 2020): 

 Με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, τα ανθρώπινα έργα μπορούν να μειωθούν, 

αντικαθιστώντας τους ανθρώπους από μηχανές, οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν άλλα έργα. 

 Προγραμματισμός, αυτο-γραφή, αυτο-τροποποίηση κ.λπ. από αυτά τα έργα ο άνθρωπος 

αισθάνεται ότι τον επιβαρύνει. 

 Η τεχνητή νοημοσύνη είναι σαν μια φτηνή εργασία και με τη χρήση αυτής της εργασίας η 

δουλειά μας θα είναι γρήγορη και το κέρδος θα αυξηθεί. 

 Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αναπτυχθεί εύκολα. 

 Μηχανές που δεν απαιτούν διαλείμματα όπως τα ανθρώπινα όντα. 

 Τα μηχανήματα μπορούν να προγραμματιστούν εκ νέου για εργασία για μεγάλο χρονικό 

διάστημα χωρίς να βαρεθούν ή να κουραστούν. 

 Η επιστήμη της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να αναπτυχθεί σε 

βιομηχανίες όπου έχουν γίνει πολλά ατυχήματα ή έχουν χαθεί ζωές όπως σε εξορύξεις, σε 

διεργασίες εξερεύνησης καυσίμων, σε ναυπηγεία, στο χειρισμό επικίνδυνων χημικών ουσιών 

κλπ. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να σώσουμε την ανθρώπινη ζωή γιατί ο άνθρωπος μπορεί 

να φτιάξει νέα ρομπότ, αλλά δεν μπορούν αυτά σε καμία περίπτωση να φτάσουν τον άνθρωπο. 

 Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αναπτυχθεί σε βιομηχανίες και εταιρείες. 
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Οι διαδικασίες που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη είναι πολύ πιο επεκτάσιμες από τις 

παραδοσιακές διαδικασίες, επιτρέπουν μαζική αύξηση του εύρους, επιτρέποντας στις εταιρείες να 

ξεπεράσουν τα όρια της βιομηχανίας και να δημιουργήσουν ισχυρές ευκαιρίες για μάθηση - για να 

οδηγήσουν ακόμη πιο ακριβείς , πολύπλοκες και εξελιγμένες προβλέψεις. Οι «συγκρούσεις» μεταξύ 

των ψηφιακών και παραδοσιακών / αναλογικών επιχειρήσεων που βασίζονται στην τεχνητή 

νοημοσύνη αναδιαμορφώνουν τον ανταγωνισμό, αλλάζουν τη δομή της οικονομίας μας και 

αναγκάζουν τις παραδοσιακές εταιρείες να αναδιαρθρώσουν τα λειτουργικά τους μοντέλα (Iansiti, M. 

and Lakhani, K. R., 2020). 

Το «ανθρώπινο λάθος» αυτή η φράση γεννήθηκε επειδή οι άνθρωποι κάνουν λάθη αρκετά 

συχνά. Οι υπολογιστές, ωστόσο, δεν κάνουν αυτά τα λάθη εάν έχουν προγραμματιστεί σωστά. Με το 

AI, οι επιλογές λαμβάνονται από τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν προηγουμένως εφαρμόζοντας ένα 

συγκεκριμένο σύνολο αλγορίθμων. Έτσι, τα σφάλματα μειώνονται και, επομένως, η πιθανότητα 

επίτευξης ακρίβειας για μεγαλύτερο βαθμό ακρίβειας μπορεί να είναι μεγαλύτερη. 

Στην καθημερινή μας δουλειά, θα εκτελούμε πολλές επαναλαμβανόμενες εργασίες, όπως η 

αποστολή email ευχαριστίας, η επαλήθευση ορισμένων εγγράφων για σφάλματα και πολλά άλλα 

πράγματα. Χρησιμοποιώντας το AI θα αυτοματοποιηθούν παραγωγικά αυτές τις συνηθισμένες 

εργασίες και θα καταργηθούν εντελώς οι «βαρετές» εργασίες για τον άνθρωπο ώστε με αυτό τον τρόπο 

να ελευθερωθούν και να γίνουν όλο και πιο δημιουργικοί. 

Ορισμένοι από τους ιδιαίτερα προηγμένους οργανισμούς χρησιμοποιούν ψηφιακούς βοηθούς 

για να αλληλεπιδρούν με χρήστες που εξοικονομούν την ανάγκη για ανθρώπινους πόρους. Οι 

ψηφιακοί βοηθοί χρησιμοποιήθηκαν επίσης σε πολλές ιστοσελίδες για την παροχή πραγμάτων που 

θέλουν οι χρήστες. Μπορούμε να συζητήσουμε μαζί τους για το τι προσπαθούμε να βρούμε. Ορισμένα 

chatbots6 έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δύσκολο να καταλάβουμε ότι συνομιλούμε 

με ένα chatbot ή ένα άτομο. 

Χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη μαζί με άλλες τεχνολογίες, θα κάνουμε τις μηχανές 

να λαμβάνουν αποφάσεις γρηγορότερα από ένα άτομο και να εκτελούν ενέργειες γρηγορότερα. 

Λαμβάνοντας μια επιλογή, ο άνθρωπος θα αναλύσει πολλούς παράγοντες τόσο συναισθηματικά όσο 

και πρακτικά, αλλά το μηχάνημα που λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί σε αυτό που έχει 

προγραμματιστεί και παρέχει τα αποτελέσματα με πιο γρήγορο τρόπο. 

                                                            
6 Το chatbot είναι λογισμικό που προσομοιώνει ανθρώπινες συνομιλίες με χρήστες μέσω μηνυμάτων κειμένου στη 
συνομιλία. Το βασικό του καθήκον είναι να βοηθήσει τους χρήστες παρέχοντας απαντήσεις στις ερωτήσεις τους. 
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Καθημερινές εφαρμογές όπως το Apple's Siri, το Window's Cortana, το Google's OK. Το 

Google χρησιμοποιείται συχνά στην καθημερινή μας ρουτίνα, είτε πρόκειται για αναζήτηση μιας 

τοποθεσίας, λήψη selfie, πραγματοποίηση κλήσης, απάντηση σε email και πολλά άλλα (Bhbosale, S., 

Pujari, V., and Z. Multan, 2020). 

Τα συστήματα Τεχνικής Νοημοσύνης επιφέρουν σημαντικά οφέλη (Εικόνα 6-1) για όσους επενδύουν 

στην αξιοποίησής τους, συγκεκριμένα (ΣΕΒ: Σύγχρονες Επιχειρήσεις, Σύγχρονη Ελλάδα, 2020): 

Οι επιχειρήσεις που υιοθετούν λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης: 

 Εμφανίζουν περιθώριο κέρδους έως 17% περισσότερο από τον ανταγωνισμό. 

Οι βιομηχανικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα μπορούν να βελτιώσουν:  

 3 έως 5% την αποδοτικότητα στην παραγωγή 

 13% την κερδοφορία 

 12%  την εξοικονόμηση καυσίμου 

 10% τον χρόνο διάθεσης προϊόντων στην αγορά 

Οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου επιτυγχάνουν έως: 

 20% μείωση στα αποθέματα 

 30% μείωση του χρόνου αποθεματοποίησης 

 30% αύξηση των online πωλήσεων 

Στο δημόσιο τομέα: 

 Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τον πολίτη με αδιάλειπτη εξυπηρέτηση. 

 Αυτοματοποίηση των επαναλαμβανόμενων και χρονοβόρων εργασιών. 
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Εικόνα 6-1 «Τεχνητή νοημοσύνη: οφέλη για επιχειρήσεις και δημόσια διοίκηση» 

 

6.4.2. Μειονεκτήματα AI: 

Τα μειονεκτήματα AI (Bhbosale, S., Pujari, V., and Z. Multan, 2020): 

 Δεν είναι εύκολο να αναπτυχθούν τα μηχανήματα διότι ο εξοπλισμός είναι πολύ ακριβός. 

 Μπορεί να κοστίσει τόνους μετρητών και χρόνο για τη δημιουργία, ανοικοδόμηση και 

επισκευή. Η επισκευή ρομποτικής μπορεί να συμβεί για να μειώσει τον χρόνο πίσω και τους 

ανθρώπους που θέλουν να το διορθώσουν, αλλά αυτό θα κοστίσει επιπλέον χρήματα και 

πόρους. 

 Τα ρομπότ, τα οποία αντικαθιστούν θέσεις εργασίας, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή 

ανεργία, εκτός εάν οι άνθρωποι μπορούν να διορθώσουν την ανεργία με καινούριες θέσεις 

εργασίας7, η AI δεν μπορεί να αλλάξει τις πολιτικές των κυβερνήσεων.  

 Τα μηχανήματα μπορούν εύκολα να προκαλέσουν καταστροφή, εάν τοποθετηθούν σε λάθος 

χέρια. 

                                                            
7 ΣΕΒ: Σύγχρονες Επιχειρήσεις, Σύγχρονη Ελλάδα, «Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση αφορά όλους τους εργαζόμενους και 
επιχειρήσεις», https://www.sev.org.gr/grafeio-typou/vinteo/i-4i-viomichaniki-epanastasi-afora-olous-tous-ergazomeno 
us-kai-epicheiriseis-3/, accessed July 13, 2021, YouTube Video File, https://www.youtube.com/embed/Sg_TelQmwKc? 
autoplay=1  

https://www.sev.org.gr/grafeio-typou/vinteo/i-4i-viomichaniki-epanastasi-afora-olous-tous-ergazomeno%20us-kai-epicheiriseis-3/
https://www.sev.org.gr/grafeio-typou/vinteo/i-4i-viomichaniki-epanastasi-afora-olous-tous-ergazomeno%20us-kai-epicheiriseis-3/
https://www.youtube.com/embed/Sg_TelQmwKc?%20autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/Sg_TelQmwKc?%20autoplay=1
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 Η τεχνητή νοημοσύνη κάνει αδρανείς τους ανθρώπους με τις εφαρμογές της 

αυτοματοποιώντας το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας. Οι άνθρωποι προσελκύονται από τις 

εφευρέσεις που μπορεί να προκαλέσουν έλξη στις μελλοντικές γενιές. 

 Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αντικαθιστά την πλειονότητα των επαναλαμβανόμενων 

εργασιών και άλλων εργασιών με ρομπότ, οι ανθρώπινες παρεμβολές καθίστανται λιγότερες, 

γεγονός που μπορεί να προκαλέσει ένα σημαντικό πρόβλημα στα πρότυπα χρήσης. Κάθε 

οργανισμός προσπαθεί να ανταλλάξει τα άτομα με τα ρομπότ AI που μπορεί να κάνουν 

παρόμοια δουλειά με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. 

 Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι μηχανές είναι πολύ καλύτερες όταν συνεπάγεται 

αποτελεσματική εργασία, αλλά δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την ανθρώπινη σύνδεση που 

δημιουργεί την ομάδα. Οι μηχανές δεν μπορούν να αναπτύξουν έναν δεσμό με τον άνθρωπο 

που είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό κατά την Διαχείριση Ομάδας. 

 Τα μηχανήματα μπορούν να εκτελούν μόνο εκείνες τις εργασίες που έχουν σχεδιαστεί ή 

προγραμματιστεί για να προσπαθήσουν, οτιδήποτε από αυτό έχουν την τάση να συντρίβουν ή 

να παρέχουν άσχετα αποτελέσματα που μπορεί να είναι ένα σοβαρό σκηνικό. 

Τα συστήματα Τεχνικής Νοημοσύνης επιφέρουν σημαντικά οφέλη αλλά υπάρχουν και πολλά εμπόδια 

(βλ. Εικόνα 6-2) για όσους επενδύουν στην αξιοποίησής τους, συγκεκριμένα (ΣΕΒ: Σύγχρονες 

Επιχειρήσεις, Σύγχρονη Ελλάδα, 2020): 

16 χώρες της ΕΕ υλοποιούν ήδη εθνικές στρατηγικές και 5 βρίσκονται στο τελικό στάδιο 

Σχεδιασμού: 

 Η Ελλάδα έχει υποβάλει στην ΕΕ την εθνική της στρατηγική (Βίβλος Ψηφιακού 

Μετασχηματισμού 2020 –2025). Με μεγάλη καθυστέρηση προχωράει η διαδικασία σε 

σχέση με τα υπόλοιπα κράτη της ΕΕ καθώς μετά την ψήφιση υπάρχουν καθυστερήσεις 

στην έκδοση υπουργικών αποφάσεων. Επίσης, η ταχύτητα υλοποίησης της εφαρμογής 

είναι εξίσου αργή. 

Σημαντικά εμπόδια στην Ελλάδα: 

 Έλλειψη ικανού όγκου αξιοποιήσιμων δημόσιων πληροφοριών 

 Έλλειψη υπολογιστικής ισχύος μέσα στις επιχειρήσεις 

Ποσοστό επιχειρήσεων που αξιοποιούν λύσεις τεχνητής νοημοσύνης (Accenture Greece, 

2019): 

 Ελλάδα 3% 
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 Διεθνώς 45% 

Το 85% των Ελλήνων CEOs8 αντιλαμβάνονται τις δυνατότητές της 

 Το 54% δεν θεωρούν την τεχνητή νοημοσύνη επενδυτική προτεραιότητα 

 

Εικόνα 6-2 «Τεχνητή νοημοσύνη: η πρόοδος και τα εμπόδια» 

  

                                                            
8 CEOs - Διευθύνοντες Σύμβουλοι 
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6.5. Πώς επηρέασε ο COVID-19 αυτές τις τάσεις; 

Η πανδημία COVID-19 είχε πολύ σημαντικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη εφαρμογών AI, σε διάφορες 

πτυχές: Πρώτον, επιτάχυνε σημαντικά τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ανάπτυξη μεγάλων 

δεδομένων στην Ελλάδα, οδηγώντας σε βελτιστοποίηση της ψηφιακής διακυβέρνησης και της 

δημόσιας διοίκησης. Επιπλέον, στον ιδιωτικό τομέα, το ηλεκτρονικό εμπόριο παρουσίασε επίσης 

ραγδαία ανάπτυξη, καθώς μια πληθώρα λιανικών επιχειρήσεων ασχολήθηκαν με τις διαδικτυακές 

πωλήσεις και σχετικά ανεκμετάλλευτες μέχρι τότε, και στη συνέχεια το δυναμικό του ηλεκτρονικού 

εμπορίου αυξήθηκε εκθετικά. Επιπλέον, όπως προαναφέρθηκε, αρκετές εφαρμογές AI που 

σχετίζονται με το COVID-19 αναπτύχθηκαν στον τομέα της υγείας. 

Συγκεκριμένα, σε σχέση με τον τομέα της ψηφιακής υγειονομικής περίθαλψης, κατά τη 

διάρκεια της πανδημίας COVID-19, αναπτύχθηκαν ψηφιακές υποδομές και υπηρεσίες που 

διευκολύνουν τη θεραπεία, συμβουλευτική, καθοδήγηση και υποστήριξη ασθενών που έχουν 

διαγνωστεί με COVID-19, επιτρέποντας στους ιατρούς να παρέχουν τις υπηρεσίες τους από απόσταση 

μέσω ψηφιακών μέσων (Νόμος 4690/2020). Πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι οι υπηρεσίες 

τηλεϊατρικής παρέχονται κυρίως και σχεδόν αποκλειστικά από επαγγελματίες υγείας του δημόσιου 

τομέα. 

Τέλος, ο συντονισμός του Εθνικού Σχεδίου Εμβολιασμού κατά του COVID-19 βασίστηκε 

στην ανάπτυξη αλγορίθμων που δοκιμάστηκαν από τους προγραμματιστές του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης σε περιβάλλον εκκίνησης τον Δεκέμβριο του 2020 και τον Ιανουάριο του 2021. Πιο 

συγκεκριμένα, προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα εμβόλια θα είναι διαθέσιμα εγκαίρως λόγω της 

σύντομης λήξης τους, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μαζί με έναν τεχνικό σύμβουλο 

χρησιμοποίησαν τη χρήση πολλαπλών αλγορίθμων (GLI - Global Legal Insights, 2021). 

Η επιχειρησιακή μονάδα του Meteo του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης 

Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) χρησιμοποίησε μηχανική μάθηση για να διερευνήσει πιθανές σχέσεις μεταξύ 

επιδημιολογικών μεταβλητών COVID-19 (αριθμός επιβεβαιωμένων περιπτώσεων και θανάτων) και 

μετεωρολογικών παραμέτρων (θερμοκρασία, υγρασία, διάρκεια ηλιοφάνειας) και την αλληλεπίδραση 

αυτών των μεταβλητών με μέτρα κοινωνικής απόστασης. Αυτή η μελέτη θα αποκαλύψει τη σχετική 

επίδραση κάθε μετεωρολογικής μεταβλητής στην εξάπλωση της νόσου COVID-19, επομένως την 

πιθανή επίδραση των καιρικών συνθηκών στην εξάπλωση του SARS-CoV-2 (Εθνικό Αστεροσκοπείο 

Αθηνών (ΕΑΑ): Δελτίο Τύπου, 2020). 

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) ξεκίνησε την εμβληματική 

ερευνητική δράση «Επιδημιολογική μελέτη του SARS-CoV-2 στην Ελλάδα μέσω εκτεταμένων 
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εξετάσεων ανίχνευσης ιού και αντισωμάτων, αλληλούχισης ιικών γονιδιωμάτων και γενετικής 

ανάλυσης ασθενών, για την αντιμετώπιση του ιού SARS-CoV-2". Αυτή η μελέτη στοχεύει στην 

παραγωγή σχετικών βάσεων δεδομένων για καινοτόμες υπολογιστικές μελέτες χρησιμοποιώντας AI 

και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) (ΓΓΕΚ: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, 2020). 

Το Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας Δημόκριτος (NCSR) συντονίζει το έργο 

BioASQ9 που οργανώνει προκλήσεις σχετικά με τη βιοϊατρική σημασιολογική ευρετηρίαση μέσω της 

μηχανικής μάθησης και της τεχνητής νοημοσύνης. Συγκεκριμένα στο COVID-19, το NCSR ξεκίνησε 

μια πρόκληση να χρησιμοποιήσει εργαλεία λογισμικού AI του έργου BioASQ για να απαντήσει σε 

επιστημονικές ερωτήσεις σχετικά με τον κοροναϊό, προκειμένου να επεκταθεί η κατανόηση αυτού του 

ιού και να βρεθούν νέες λύσεις (NCSR: Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας Δημόκριτος, 

2020). 

Ο Έλληνας πρωθυπουργός συμφώνησε πρόσφατα να συνεργαστεί με τον αμερικανικό 

τεχνολογικό γίγαντα Microsoft στο παγκόσμιο πρόγραμμα AI for Good . Μεταξύ των σημείων 

συνεργασίας τόσο οι κλιματικές προκλήσεις όσο και οι επιχειρηματικές επιπτώσεις του coronavirus 

ανήκουν στα σημεία αυτής της συνεργασίας (Microsoft: AI, n.d.). 

Επιπλέον, η Ελλάδα οργάνωσε ή συμμετείχε σε μια σειρά hackathons για να προωθήσει το ρόλο της 

AI στην αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19: 

#HackCoronaGreece:10 Τον Απρίλιο του 2020, διοργανώθηκε διαγωνισμός με την υποστήριξη 

του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη συλλογή και επιτάχυνση της εφαρμογής νέων 

προτάσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 σε τομείς όπως η ανάλυση δεδομένων, η 

δημόσια διοίκηση, υγεία. Ο διαγωνισμός σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τις εταιρείες Dataconomy 

και Data Natives, με την υποστήριξη των eHealthForum11 και EELLAK. 

#COVIDhackGR:12 Μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που 

διοργανώθηκε ως διαγωνισμός για την προώθηση καινοτόμων ψηφιακών λύσεων για την 

αντιμετώπιση του ιού COVID-19. 

                                                            
9 BioASQ, http://bioasq.org/  
10 #HackCoronaGreece, https://hackcorona.world/gr/  
11 eHealthForum, http://www.ehealthforum.org/  
12 #COVIDhackGR, https://covidhackgr.gov.gr/index.html  

http://bioasq.org/
https://hackcorona.world/gr/
http://www.ehealthforum.org/
https://covidhackgr.gov.gr/index.html
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Antivirus Crowd hackathon:13 ο πρώτος μαραθώνιος καινοτομίας για ψηφιακές εφαρμογές και 

μεθοδολογίες που αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της επιδημίας που υποστηρίζεται από την περιοχή της 

Αττικής. 

#EUvsVirus hackathon: Η Ελλάδα συμμετείχε στο COVID-19 Smart Screening Tool14 που 

παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια αυτού του hackathon. Αυτό το έργο αναπτύχθηκε από κοινού από 

το Λουξεμβούργο και την Ελλάδα με στόχο να αναπτύξει μια γενικευμένη, κλιμακούμενη, αλλά 

βελτιστοποιημένη ως προς τους πόρους στρατηγική για τον περιορισμό με ένα συνδυασμό δοκιμών 

και ερευνών COVID-19 με βάση τη μηχανική μάθηση, το blockchain και το AI. Ένα άλλο επιτυχημένο 

έργο που εδρεύει στην Ελλάδα είναι το έργο SERS4SARS15 που προτείνει την ανάπτυξη αξιόπιστων, 

φθηνών και γρήγορων λύσεων για την ανίχνευση του ιού που βασίζεται σε AI (#EUvsVirus, 2020). 

6.6. Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) ως μηχανή παραγωγικότητας και οικονομικής 

ανάπτυξης. 

Η 4η βιομηχανική επανάσταση μπορεί να οδηγήσει την Ελλάδα σε οικονομική ανάπτυξη τα επόμενα 

χρόνια μέσω της βελτίωσης της παραγωγικότητας της εργασίας. Σημαντικός αναπτυξιακός 

παράγοντας είναι οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2016, ο τομέας των ΤΠΕ της ΕΕ είχε 591 δισεκατομμύρια ευρώ, 

απασχολούσε 6 εκατομμύρια άτομα και δαπάνησε 31 δισεκατομμύρια ευρώ για επιχειρηματικές 

δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α). Σε ποσοστό, ο τομέας των ΤΠΕ αντιπροσώπευε το 4,0% 

της προστιθέμενης αξίας της ΕΕ, το 2,6% της συνολικής απασχόλησης, το 15,6% του συνολικού 

BERD16, και το 18,2% και το 20,4% του προσωπικού και των ερευνητών στην R&D (Research & 

Development) στην ΕΕ, αντίστοιχα (Mas, et al., 2019). 

Η έρευνα που κυκλοφόρησε το 2016 από το Accenture (NYSE: ACN) αποκαλύπτει ότι η 

τεχνητή νοημοσύνη (AI) θα μπορούσε να διπλασιάσει τους ετήσιους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης 

(σε όρους ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας) έως το 2035 αλλάζοντας τη φύση της εργασίας και 

δημιουργώντας μια νέα σχέση μεταξύ ανθρώπου και μηχανής. Ο αντίκτυπος των τεχνολογιών 

τεχνητής νοημοσύνης στις επιχειρήσεις αναμένεται να αυξήσει την παραγωγικότητα της εργασίας έως 

                                                            
13 ANTIVIRUS CROWDHACKATHON, https://crowdhackathon.com/antivirus/  
14 Devpost: Smart Screening Tool, https://devpost.com/software/compellio-ml-ai-for-covid19-targeted-testideconfine 
ment  
15 Devpost: SERS substrates for virus detection in exhaled droplets, https://devpost.com/software/sers4sars  
16 Οι δαπάνες R&D για τις επιχειρήσεις (μερικές φορές αναφέρονται ως BERD) είναι ένας σημαντικός δείκτης της 
δέσμευσης των επιχειρήσεων στην καινοτομία. 

https://crowdhackathon.com/antivirus/
https://devpost.com/software/compellio-ml-ai-for-covid19-targeted-testideconfine%20ment
https://devpost.com/software/compellio-ml-ai-for-covid19-targeted-testideconfine%20ment
https://devpost.com/software/sers4sars
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και 40%, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η εργασία και ενισχύοντας το ρόλο των 

ανθρώπων για την προώθηση της ανάπτυξης των επιχειρήσεων (Branon, 2016). 

Αντίστοιχα, μελέτη της McKinsey, κατά μέσο όρο, η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να 

οδηγήσει σε αύξηση του ΑΕΠ στην ευρωπαϊκή οικονομία κοντά στο 20% έως το 2030 που θα 

οφείλεται από την αύξηση της παραγωγικότητας αλλά και από τις επιδράσεις στην πλευρά της ζήτησης 

(Bughin, et al. - Mc Kinsey Global Institute, 2019). 

Οι βίαιες προσαρμογές θα αυξήσουν ταυτόχρονα τις διαιρέσεις και τις συγκρούσεις μεταξύ 

αυτών που ωφελούνται και εκείνων που ζημιώνονται από τις ραγδαίες τεχνολογικές καινοτομίες. Οι 

εφαρμογές AI έχουν διεγείρει το ενδιαφέρον των κρατών, και κυρίως των ΗΠΑ και της Κίνας, οι 

οποίες με τον οικονομικό και τεχνολογικό πόλεμο που έχουν κηρύξει τα τελευταία χρόνια προσπαθούν 

να παραμείνουν ή να αναδειχθούν ηγεμονικές δυνάμεις στον κόσμο, ώστε να έχουν το οικονομικό, 

τεχνολογικό και γεωστρατηγικό πλεονέκτημα. Η AI θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην σύγχρονη 

τεχνολογία, και θα επηρεάσει τις γεωοικονομικές, γεωστρατηγικές, γεωπολιτικές και γενικότερα τις 

διεθνείς σχέσεις της Ελλάδας (Ρουμελιώτης, 2020). Η μελέτη PwC καταλήγει σε αντίστοιχα 

αποτελέσματα σε ότι έχει αν κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη και της επίδρασή της στην οικονομία. 

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι η Κίνα που έχει εκμεταλλευτεί στο έπακρο την τεχνητή νοημοσύνη θα 

αποκομίσει τα μεγαλύτερα οφέλη στην οικονομία της και συγκεκριμένα θα έχει αύξηση του ΑΕΠ 

κατά 26% μέχρι το 2030 (PwC, n.d.). 

Για να αναπτυχθεί η ψηφιακή τεχνολογία σημαντική προϋπόθεση είναι η τεχνητή νοημοσύνη. 

Όμως στην σύγκριση που έγινε και γίνεται ακόμα και σήμερα ανάμεσα στην Ευρώπη και την Αμερική 

παρατηρείται ότι υπάρχει τεράστιο ψηφιακό χάσμα καθώς η Ευρώπη υστερεί κατά περίπου 35%. Η 

χρήση ψηφιακών τεχνολογιών στις επιχειρήσεις στην Ευρώπη είναι περίπου 25% χαμηλότερη απ’ ότι 

στις επιχειρήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα (Bughin, et al. - Mc Kinsey Global Institute, 

2019). 

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της Accenture σε συνεργασία με την Microsoft, 

αποκαλύπτει ότι η AI μπορεί να λειτουργήσει ως ένας νέος παράγοντας ανάπτυξης για την Ελλάδα τα 

επόμενα χρόνια. Στην πραγματικότητα, διαπιστώνεται ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα 

να οδηγήσει σε μια αθροιστική αύξηση του ΑΕΠ κατά 195 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μια περίοδο 

15 ετών (από το 2020 έως το 2035) - μια ισχυρή θεραπεία για την περιορισμένη ανάπτυξη που 

παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια (Accenture Greece, 2019). 

Ο Ζαρκαδάκης, ειδικός στην τεχνολογία και τη διαχείριση, εξηγεί πώς η τεχνητή νοημοσύνη, 

μαζί με την έξυπνη ρομποτική, τους εξελιγμένους αισθητήρες, τα δίκτυα επικοινωνίας και τα μεγάλα 

δεδομένα, θα αναμορφώσουν ουσιαστικά την παγκόσμια οικονομία, μια νέα «έξυπνη εποχή μηχανών» 
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θα μας αναγκάσει να υιοθετήσουμε νέες μορφές οικονομικής και πολιτικής οργάνωσης (Zarkadakis, 

2020). 

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι η κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης 

βελτιώνοντας την παραγωγικότητα της εργασίας, αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα και 

αξιοποιώντας το δυναμικό του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η ψηφιακή επανάσταση είναι «ένα παιχνίδι 

αλλαγής» καθώς αναδιαμορφώνει τον τρόπο οργάνωσης της παραγωγής, της διανομής και της 

κατανάλωσης σε επιχειρήσεις στις αγορές και σε διάφορες βιομηχανίες, καθιστώντας έτσι τα 

παραδοσιακά μοντέλα παραγωγής ξεπερασμένα. Αξιοποιώντας το απόθεμα ανθρώπινου δυναμικού, η 

Ελλάδα μπορεί να καλύψει τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ-27 και να αποκτήσει πολλαπλά 

πλεονεκτήματα από τις ψηφιακές τεχνολογίες, όπως υψηλότερη συνολική παραγωγικότητα, αυξημένη 

ανταγωνιστικότητα και αυξημένη εξωστρέφεια. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι η βιώσιμη ανάπτυξη 

(Albani, M., Anyfantaki, S. and Lazaretou, S., pages 75-92, July 2019). 

Σημαντικός παράγοντας της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας είναι το πεδίο εφαρμογής της 

τεχνικής νοημοσύνης που έχει τεράστιες δυνατότητες στα να μετασχηματίσει την Ελληνική 

οικονομία. Η AI μπορεί αφενός να εκτελέσει εργασίες πέρα από τις δυνατότητες που έχουν οι 

άνθρωποι με την μορφή ρομπότ καθώς θα μπορεί να διδάσκει τον εαυτό του και να βελτιώνεται μέσω 

της μηχανικής μάθησης (ML). Με αυτό τον τρόπο θα μπορούν να κάνουν προβλέψεις για αόρατα 

δεδομένα με βάση αυτά που έχουν μάθει από τα δεδομένα στα οποία εκπαιδεύτηκαν και να 

αναβαθμίζεται με την πάροδο του χρόνου. 

Η διάχυση της τεχνολογικής καινοτομίας θα επιφέρει θετικά αποτελέσματα σε όλους του 

τομείς της οικονομίας καθώς θα δημιουργήσει νέες πηγές εσόδων. Ένα από τα παραδείγματα είναι η 

δημιουργία προσωποποιημένων προϊόντων καθώς θα γνωρίζει τις προτιμήσεις των καταναλωτών και 

μέσω αυτής της ανατροφοδότησης θα δημιουργεί ένα νέο κύκλο προϊόντων. Βέβαια η ιστορική 

εμπειρία έχει δείξει ότι χρειάζεται χρόνος μέχρι να δούμε στις στατιστικές παραγωγικότητας τη 

συμβολή των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης (Στουρνάρας Γ., 2020). 

6.7. Προτάσεις 

Τα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού πρέπει να βασίζονται σε μια καλά προετοιμασμένη στρατηγική 

ψηφιακού μετασχηματισμού, η οποία θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τη συνολική επιχειρηματική 

στρατηγική του οργανισμού (λαμβάνοντας υπόψη τη διαχείριση κινδύνων, τη διακυβέρνηση και τις 

νομικές απαιτήσεις) και η οποία θα πρέπει να υποστηρίζεται από μια οικονομική ανάλυση που να 

δικαιολογεί την επένδυση. 
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Οι οργανισμοί πρέπει να γνωρίζουν ότι ο μετασχηματισμός, στις περισσότερες περιπτώσεις, 

θα απαιτήσει μετατόπιση της εταιρικής κουλτούρας και των διαχειριστικών στάσεων. Αναπόφευκτα, 

οι οργανισμοί γίνονται λιγότερο αυτοδύναμοι και εξαρτώνται περισσότερο από τρίτους παρόχους 

κλιμακούμενων και ευέλικτων (και συχνά πιο οικονομικά αποδοτικών) υπηρεσιών. Αυτός ο 

μετασχηματισμός και η αυξανόμενη εξάρτηση από τρίτους παρόχους υπηρεσιών cloud έρχεται με 

ορισμένους εγγενείς κινδύνους, κυρίως στον τομέα της ασφάλειας και της προστασίας των 

προσωπικών δεδομένων. 

Είναι σημαντικό η στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού του οργανισμού να αναθεωρείται 

συχνά και, όπως ή εάν χρειάζεται, να προσαρμόζεται, έτσι ώστε να λαμβάνεται υπόψη το ταχέως 

μεταβαλλόμενο τεχνολογικό περιβάλλον και οι εξελισσόμενοι επιχειρηματικοί στόχοι. 

Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων μπορεί να 

αποτελέσει σημαντικό εμπόδιο στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Συνιστάται στους οργανισμούς να 

επενδύσουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες διαχείρισης γνώσης, οι οποίες θα 

βοηθήσουν το προσωπικό να αναπτύξει και να επεκτείνει τις ψηφιακές του δεξιότητες και θα επιτρέψει 

στον οργανισμό να απολαμβάνει το μέγιστο όφελος του ψηφιακού μετασχηματισμού (Ballas G. and 

Konstantakopoulos T., 2020, p.118). 

Σύμφωνα με τις 7 βασικές διαστάσεις  

Για τον κλάδο ΤΠΕ & Υψηλής Τεχνολογίας θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα βήματα: 

 Προωθήστε μια ταχεία αναβάθμιση δικτύου (5G και οπτικές ίνες – FTTH 17). 

 Δημιουργία συνεκτικής εθνικής στρατηγικής για την ψηφιοποίηση του δημόσιου τομέα. 

 Αναβάθμιση του νομικού πλαισίου για την επιχειρηματικότητα και των δικαστικών 

διαδικασιών που το προστατεύουν. 

 Εισαγωγή πολιτικών και κινήτρων για ψηφιακή εκπαίδευση. 

Ενώ έχουν αρχίσει το τελευταίο χρόνο να πραγματοποιούνται σημαντικές επενδύσεις στο τομέα των 

Υποδομών και της Συνδεσιμότητας με ευρυζωνικές συνδέσεις υπερ-υψηλής ταχύτητας δείχνοντας 

με αυτό το τρόπο την διάθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει το Ψηφιακό Μετασχηματισμό 2020-

2025 τα έργα που πραγματοποιούνται τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι μόλις 5 από τα 16 συνολικά. 

Οι μεταρρυθμίσεις πραγματοποιούνται με αργό ρυθμό σε σχέση με τα υπόλοιπα μέλη της ΕΕ και ενώ 

                                                            
17 Fiber to the Home (FTTH) 
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έχουν νομοθετηθεί, η ταχύτητα πραγματοποίησής τους θα παίξει καθοριστικό ρόλο στη γεφύρωση του 

ψηφιακού χάσματος με τα υπόλοιπα μέλη της ΕΕ. 

Πρέπει να γίνει βελτίωση του υφιστάμενου κανονιστικού και Ρυθμιστικού Πλαισίου μέσω 

θεμελιωδών δράσεων όπως η κωδικοποίηση διοικητικών ή νομοθετικών ρυθμίσεων. Η Ελλάδα θα 

πρέπει να υλοποιεί τις μεταρρυθμίσεις με πιο ταχύτερο τρόπο αλλά δεν θα πρέπει να μένει μόνο στην 

ψήφισή του καθώς και η ταχύτητα πραγματοποίησης της εφαρμογής του θα συντελέσει στην 

αναστροφή της υστέρησης. 

Για τις Ψηφιακές Δεξιότητες θα πρέπει να υπάρχει σύνδεση μεταξύ τις εκπαίδευσης με τις 

επιχειρήσεις και την αγορά εργασίας. Θα πρέπει και οι ίδιες οι επιχειρήσεις να εκπαιδεύουν το 

προσωπικό στον ιδιωτικό τομέα. Από την άλλη, στο δημόσιο τομέα πρέπει η εκπαίδευση να είναι 

συνεχής (δια βίου εκπαίδευση) στις Ψηφιακές Δεξιότητες ΤΠΕ και μέσω μηχανισμού 

παρακολούθησης να γίνει αξιολόγηση των δεξιοτήτων. 

Η Ψηφιακή ωριμότητα των επιχειρήσεων στην Ελλάδα μπορεί να βελτιωθεί με την 

δημιουργία ενός ευρύτερου εθνικού σχεδίου που θα βοηθούσε στην ομαλή, ταχεία και 

αποτελεσματική μετάβαση στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση. Επιπρόσθετα, πρέπει να 

δημιουργηθούν και να εφαρμοστούν πλήρεις ανεπτυγμένες ψηφιακές στρατηγικές στις περισσότερες 

επιχειρήσεις της χώρας.  

Η Ελλάδα θα πρέπει να αυξήσει κι’ άλλο την επίδοση: 

 Στις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ERP 18 

 Στη χρήση Big Data Analytics (Liebowitz, 2020) 19 

→ Mόνο το 39% των επιχειρήσεων έχει εντάξει την ανάλυση δεδομένων στην κουλτούρα και 

τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, παρά τα πολύ σημαντικά οφέλη που είναι ήδη ορατά 

(ΣΕΒ: Οικονομία και Επιχειρήσεις, 2020). 

 Στην αναπόσβεστη αξία παγίων σε ΤΠΕ για τις επιχειρήσεις 

 Στη διαφήμιση στο Διαδίκτυο 

Θα βοηθούσε την Ελλάδα η υιοθέτηση τεχνολογιών όπως: 

                                                            
18 Το ERP σημαίνει "Enterprise Resource Planning" και αναφέρεται σε λογισμικό και συστήματα που χρησιμοποιούνται 
για το σχεδιασμό και τη διαχείριση όλων των βασικών αλυσίδων εφοδιασμού, κατασκευής, υπηρεσιών, 
χρηματοοικονομικών και άλλων διαδικασιών ενός οργανισμού 
19 To Big Data Analytics Τα Big Data analytics είναι μια διαδικασία που χρησιμοποιείται για την εξαγωγή σημαντικών 
πληροφοριών, όπως κρυφά μοτίβα, άγνωστες συσχετίσεις, τάσεις της αγοράς και προτιμήσεις πελατών. Η ανάλυση Big 
Data παρέχει διάφορα πλεονεκτήματα—μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καλύτερη λήψη αποφάσεων, αποτρέποντας, 
μεταξύ άλλων, δόλιες δραστηριότητες. 
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 Cloud Computing 20 

 RFID 21 

 ΙοΤ 22 

Σε ότι έχει να κάνει με την Ψηφιακή ωριμότητα της κοινωνίας, καθοριστικό ρόλο θα παίξει το 

Διαδίκτυο και η χρήση αυτού από το ευρύ κοινό. Συγκεκριμένα, πρέπει να υπάρξει μείωση φόρων 

στους τηλεπικοινωνιακούς φορείς ώστε να μπορούν πιο εύκολα να επενδύσουν με την εγκατάσταση 

σύγχρονων σταθμών βάσης (5G) σε δυσπρόσιτα μέρη, (το ανάγλυφο της χώρας είναι δύσκολο) οι 

οποίοι θα συμβάλλουν στην αύξηση της εμβέλειας. Έτσι ο κάθε χρήστης θα αποκτήσει καλύτερη 

οικειότητα με το διαδίκτυο καθώς θα μπορεί να συνδεθεί σε αυτό. Επίσης, θα πρέπει ο μέσος Έλληνας 

να ενημερώνεται περισσότερο σε θέματα χρήσης του Διαδικτύου. 

Παρ’ ότι η Ελλάδα βελτιώθηκε σημαντικά στην Ψηφιακή ωριμότητα του δημοσίου 

βρίσκεται στην τελευταία θέση στην κατάταξη των μελών της ΕΕ - 27. Για να υπάρξει ταχύτερη και 

πιο αποτελεσματική βελτίωση θα πρέπει να εφαρμοστεί μια μακροπρόθεσμη στρατηγική, να μειωθούν 

οι καθυστερήσεις και να οργανωθεί ένας σχεδιασμός για την άμεση υλοποίηση σημαντικών έργων 

κομβικής σημασίας.  

Η Ελλάδα θα πρέπει να αυξήσει κι’ άλλο την επίδοση στην: 

 Ευχρηστία διαθέσιμων ψηφιακών υπηρεσιών 

 Φιλικότητα ψηφιακών υπηρεσιών μέσω κινητών τηλεφώνων 

Μείωση καθυστερήσεων 

 Στην ψηφιοποίηση διεπαφών με τις επιχειρήσεις 

 Στην ψηφιοποίηση εσωτερικών υποστηρικτικών λειτουργιών 

 Στην διασύνδεση ηλεκτρονικών μητρώων 

 Στην αξιοποίηση ανοικτών δεδομένων 

 Στη διαθεσιμότητα e-ID23 

 Στα e-Documents24  

                                                            
20 Το AI Cloud Computing είναι η συγχώνευση των δυνατοτήτων μηχανικής μάθησης της τεχνητής νοημοσύνης με 
περιβάλλοντα υπολογιστών που βασίζονται σε σύννεφο, καθιστώντας την διαίσθηση πολύ δυνατή λόγω ότι η 
λειτουργία του που βασίζεται στις προϋπάρχουσες εμπειρίες. 
21 Η αναγνώριση ραδιοσυχνοτήτων (RFID) είναι μια τεχνολογία που χρησιμοποιεί ραδιοκύματα για την παθητική 
αναγνώριση ενός αντικειμένου με ετικέτα. 
22 Τ Το Διαδίκτυο των πραγμάτων ( IoT ) περιγράφει φυσικά αντικείμενα (ή ομάδες τέτοιων αντικειμένων) με αισθητήρες 
, ικανότητα επεξεργασίας, λογισμικό και άλλες τεχνολογίες που συνδέουν και ανταλλάσσουν δεδομένα με άλλες 
συσκευές και συστήματα μέσω του Διαδικτύου ή άλλων δικτύων επικοινωνιών. 
23 Η ηλεκτρονική ταυτοποίηση (eID) είναι ένα από τα εργαλεία για τη διασφάλιση της ασφαλούς πρόσβασης σε 
διαδικτυακές υπηρεσίες και την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών με ασφαλέστερο τρόπο. 
24 Ένα ηλεκτρονικό έγγραφο, ή e-doc, είναι ένα ψηφιακό αρχείο που αντικαθιστά ένα φυσικό αντίγραφο ή ένα 
εκτυπωμένο έγγραφο. 
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6.8. Συμπεράσματα 

Σύμφωνα με τον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

(European Commission), παρόλο που η Ελλάδα έχει μία από τις λιγότερο προηγμένες οικονομίες στην 

ΕΕ, τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε αξιοσημείωτη πρόοδος στην προώθηση των επενδύσεων σε 

ψηφιακά τεχνολογίες και στην ολοκλήρωση της ψηφιακής τεχνολογίας από επιχειρήσεις και ψηφιακές 

δημόσιες υπηρεσίες. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα το 2020 επιβεβαιώνει ότι 

η ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας από επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι σχετικά αργή, με 

εξαίρεση τη χρήση μεγάλων δεδομένων και ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών, τα οποία είναι 

υψηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ. 

Η Ελλάδα έχει δεσμευτεί να προωθήσει νέες ψηφιακές τεχνολογίες σύμφωνα με το πρόγραμμα 

«Ψηφιακή Ευρώπη» (Το πρόγραμμα της ΕΕ για την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της 

Ευρώπης) και να επενδύει στρατηγικά σε ψηφιακές τεχνολογίες μέσω συντονισμένων προγραμμάτων 

της ΕΕ. 

Τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα έχει υιοθετήσει νομοθεσία για την υποστήριξη της ψηφιακής 

δημόσιας διοίκησης. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στο 

συντονισμό των σχετικών κυβερνητικών μέτρων και στην υλοποίηση πολλών σημαντικών έργων 

τεχνολογίας AI. 

Το ισχύον νομικό πλαίσιο καλύπτει, μεταξύ άλλων, την ψηφιακή διακυβέρνηση (νόμος 

4727/2020 (Νόμος 4727/2020 ΦΕΚ Α' 184, 2020) και νόμος 4623/2019 (Νόμος 4623/2019 - ΦΕΚ Α' 

134, 2019) για την ψηφιακή διακυβέρνηση, καλύπτοντας επίσης την προσβασιμότητα των ιστότοπων 

και των mobile εφαρμογών των φορέων του δημόσιου τομέα). Πρόσβαση σε δημόσιες πληροφορίες 

(νόμος 4727/2020 σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση πληροφοριών του δημόσιου τομέα). 

Ηλεκτρονική αναγνώριση (eID) και Trust Services, κανονισμός eIDAS (ΕΕ) αριθ. 910/2014 (Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2014). Πτυχές ασφάλειας που σχετίζονται με την ψηφιακή 

διακυβέρνηση, Νόμος 4577/2018 για την ασφάλεια συστημάτων δικτύου και πληροφοριών, Ελληνική 

Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας στον Κυβερνοχώρο (Νόμος 4577/2018 - ΦΕΚ A' 199, 2018). 

Ηλεκτρονικές προμήθειες, νόμος 4601/2019 (Νόμος 4601/2019 - ΦΕΚ Α' 44, 2019) σχετικά με την 

ηλεκτρονική τιμολόγηση, νόμος περί δημοσίων συμβάσεων 4412/2016 (Νόμος 4412/2016 - ΦΕΚ Α' 

147, 2016), και το ηλεκτρονικό εμπόριο - Προεδρικό Διάταγμα 131/2003 (Προεδρικό Διάταγμα 

131/2003 - ΦΕΚ Α' 116, 2003). 

Η ελληνική κυβέρνηση εργάζεται επί του παρόντος για την Βίβλο Ψηφιακού 

Μετασχηματισμού 2020 – 2025, η οποία, μεταξύ άλλων, θα προωθήσει την ψηφιοποίηση διαδικασιών 
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και τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων και θα περιλαμβάνει έναν αγωγό 

επενδυτικών έργων πληροφορικής για ολόκληρη τη δημόσια διοίκηση. Εν τω μεταξύ, λαμβάνονται 

μέτρα όσον αφορά τα εμβληματικά έργα, τα οποία περιλαμβάνουν τη δημιουργία μιας ενοποιημένης 

πλατφόρμας για ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Εισαγωγή ψηφιακών δελτίων ταυτότητας για όλους τους 

πολίτες, ανάπτυξη της υποδομής σε δίκτυα 5G και αύξηση της εξαιρετικά γρήγορης ευρυζωνικής 

κάλυψης. 

Η Ελλάδα διέρχετα ψηφιακό μετασχηματισμό μέσω ενός πολύπλευρου σχεδίου για την πλήρη 

ψηφιοποίηση της χώρας έως το 2025. Ο τομέας των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

(ΤΠΕ) είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από αυτόν τον μετασχηματισμό που βρίσκεται σε εξέλιξη που 

έχει ξεκινήσει η κυβέρνηση της Ελλάδας για τη μείωση της γραφειοκρατίας, την απλοποίηση των 

διαδικασιών και βοηθούν τη χώρα να συγκλίνει με τον μέσο Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και 

Κοινωνίας (DESI) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), καθώς κατατάσσεται στην 25η θέση από τα 27 

κράτη μέλη της ΕΕ (Εθρωπαϊκή Επιτροπή, 2021). Η πανδημία επιτάχυνε πολύ τον ρυθμό αυτού του 

μετασχηματισμού μεταφέροντας πολλές δημόσιες υπηρεσίες στο Διαδίκτυο και η Ελλάδα ήταν ένα 

από τα πρώτα έθνη που διέθετε πλατφόρμα ψηφιακής πιστοποίησης εμβολιασμού και ραντεβού 

εμβολίων. Σε αυτή την κατεύθυνση η Στρατηγική Ψηφιακού Μετασχηματισμού, σύμφωνα με την 

«Λευκή Βίβλο», αφορά την υλοποίηση περισσότερων από 400 έργων στους ακόλουθους τομείς: 

Οικονομία, Ανάπτυξη & Καινοτομία, Εξωτερική Πολιτική, Εκπαίδευση, Πολιτισμός, Αθλητισμός, 

Απασχόληση & Κοινωνικές Υποθέσεις, Υγεία, Περιβάλλον & Ενέργεια, Δικαιοσύνη, Δημόσια 

Διοίκηση, Μετασχηματισμός Πόλεων και Κοινοτήτων, Μεταφορές, Ναυτιλιακές Πολιτικές & 

Νησιωτική Πολιτική, Τουρισμός, Μετανάστευση & Πολιτική Ασύλου (ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 2020). 
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7. Ο αγώνας της τεχνητής νοημοσύνης: ΗΠΑ, Ευρώπη, Κίνα και 

Ρωσία 

Το AI δεν είναι μια συγκεκριμένη τεχνολογία αλλά μια τεχνολογία γενικής χρήσης που συνδυάζει 

λογισμικό και υλικό σε συστήματα που επιτρέπουν τεχνολογίες (μηχανική μάθηση, αναπαράσταση 

γνώσης και άλλες μορφές υπολογιστικής προσέγγισης της ανθρώπινης νοημοσύνης). Αυτή η φύση 

γενικής χρήσης σημαίνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να έχει ευρείας κλίμακας οικονομικές 

επιπτώσεις στην κατασκευή, τις μεταφορές, την υγεία, την εκπαίδευση και πολλούς άλλους τομείς. Το 

2018, το Παγκόσμιο Ινστιτούτο McKinsey εκτίμησε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να 

προσθέσει περίπου 16 τοις εκατό, ή 13 τρισεκατομμύρια δολάρια, στην παγκόσμια παραγωγή μέχρι 

το 2030 (Bughin, et al. - Mc Kinsey Global Institute, 2019). Από τότε ο COVID-19 έχει επιταχύνει 

περαιτέρω τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. 

Η πραγματικότητα που έχουμε μπροστά μας είναι τόσο απλή όσο και σκοτεινή: όποιος 

πρωτοστατήσει στην πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης θα ηγηθεί της παγκόσμιας οικονομίας. Για τον 

σκοπό αυτό, βλέπουμε συμμάχους και στρατηγικούς ανταγωνιστές να επιδιώκουν την ηγεσία της AI. 

Νωρίτερα φέτος, η Ρωσία και η Κίνα ανακοίνωσαν ότι θα συνεργαστούν για την ανάπτυξη της 

τεχνητής νοημοσύνης. Φυσικά, η Κίνα επενδύει ήδη πολλά σε αυτόν τον χώρο — παράλληλα με την 

ενασχόληση με την κλοπή IP και την κατασκοπεία στον κυβερνοχώρο για την κλοπή της αμερικανικής 

καινοτομίας. Ταυτόχρονα, οι Ευρώπη προσπαθούν να γράψουν κανονισμούς σχετικά με τα δεδομένα 

και την τεχνητή νοημοσύνη, ορισμένοι από τους οποίους θα μπορούσαν να θέσουν σε μειονεκτική 

θέση τις αμερικανικές επιχειρήσεις εάν δεν κατασκευαστούν προσεκτικά (Quaadman, T. - U.S. 

Chamber of Commerce, 2022). 

7.1. Κίνα 

Η Κίνα προχωρά επίσης με μια επιθετική ρυθμιστική στρατηγική για να συμπληρώσει τον στόχο της 

να είναι «ο παγκόσμιος ηγέτης στην τεχνητή νοημοσύνη έως το 2030» (State Council, 2017). Μαζί με 

το σχέδιο της Κίνας Made in China 2025 — μια πρωτοβουλία για την αναβάθμιση της παραγωγής της 

Κίνας χρησιμοποιώντας τεχνολογία όπως η τεχνητή νοημοσύνη — το σχέδιο ανάπτυξης του 2017 

αποτελεί τον πυρήνα της στρατηγικής ΤΝ της Κίνας (Horizons, 2022). Έκτοτε, η Κίνα έχει γίνει 

παγκόσμιος παίκτης στην τεχνητή νοημοσύνη μαζί τις Ηνωμένες Πολιτείες (Castro, et al., 2019) ενώ 

ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος της Google, Eric Schmidt, εκτιμά ότι η Κίνα θα 

ξεπεράσει τις ΗΠΑ σε τεχνητή νοημοσύνη έως το 2025 (CBS News, 2021). Άλλες εκτιμήσεις βλέπουν 

την Κίνα να βρίσκεται πιο κάτω από τις ΗΠΑ όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη (Ding, 2019), ενώ 
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άλλες βάζουν ήδη την Κίνα μπροστά (Webb, Α. - Inc, n.d.). Η Κίνα θέλει να βεβαιωθεί ότι για την 

100η επέτειό της το 2049 θα πρωτοστατήσει στους 10 βασικούς τομείς της βιομηχανίας, ενώ ένας 

τομέας υπερκαλύπτει όλους αυτούς τους κλάδους – αλγόριθμους είναι αυτό που ονομάζουμε Τεχνητή 

Νοημοσύνη (ΤΝ) (Talin, B. - MoreThanDigital, 2020). 

Η Κίνα θέσπισε πρόσφατα τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

(GDPR - General Data Protection Regulation (PCPD, 2021)) και έναν νέο κανονισμό αλγοριθμικής 

σύστασης25 με παρόμοιες διατάξεις με τον Ευρωπαϊκό νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Το κινεζικό 

ρυθμιστικό μοντέλο πιθανότατα θα επηρεάσει χώρες της Αφρικής και της Ασίας, μέρος της 

Πρωτοβουλίας Belt and Road26, και θα οδηγήσει σε ένα πιθανό «Φαινόμενο του Πεκίνου» έναν 

συνδυασμό παραγόντων «ώθησης» και «έλξης» που εξηγεί την αυξανόμενη επιρροή της Κίνας στη 

διακυβέρνηση δεδομένων (Erie, M. and Streinz, T., 2022, 54 N.Y.U. J. Int’l L. & Pol 1 (2021)). 

Η Κίνα έχει προωθήσει τα ερευνητικά της αποτελέσματα και έχει επεκτείνει τους δεσμούς 

μεταξύ της κινεζικής κυβέρνησης και των τοπικών εταιρειών για συλλογή και ανάλυση δεδομένων 

για περαιτέρω προώθηση των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης (Artificial Intelligence Index annual 

report, 2022). Αυτά επωφελούνται ιδιαίτερα από την κλίμακα της Κίνας ως αποτέλεσμα του 

πληθυσμού και του κεντρικού ελέγχου της, που προσφέρουν σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα σε 

εφαρμογές που απαιτούν πολλές επαναλήψεις σε μεγάλα σύνολα δεδομένων, όπως η τεχνολογία 

αυτόνομων οχημάτων. Η στρατηγική τεχνητής νοημοσύνης της Κίνας πρέπει επίσης να αξιολογηθεί 

παράλληλα με τις προσπάθειές της για διεθνοποίηση της τεχνολογίας και των προτύπων της, 

συμπεριλαμβανομένου του Ψηφιακού Δρόμου του Μεταξιού (China’s Digital Silk Road - DSR)27 ως 

στοιχείου της κινεζικής Πρωτοβουλίας Belt and Road, και με προληπτική και στρατηγική δέσμευση 

σε διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης (Greene, R., Triolo, P. - Carnegie Endowment for International 

Peace, 2020). 

Οι πολιτικές τεχνητής νοημοσύνης της Κίνας περιλαμβάνουν επίσης ορισμένα στοιχεία 

διεθνούς συνεργασίας για την τεχνητή νοημοσύνη. Τα κυριότερα είναι η επέκταση της συνεργασίας 

με κορυφαία πανεπιστήμια τεχνητής νοημοσύνης και κοινά ερευνητικά κέντρα παγκοσμίως. την 

επέκταση του ρόλου της στον καθορισμό των τεχνολογικών προτύπων· και πιο ενεργή συμμετοχή στη 

                                                            
25 Αλγοριθμική σύσταση ένα εργαλείο που επιτρέπει στους προγραμματιστές αλγορίθμων να προβλέψουν τι μπορεί ή 
δεν μπορεί να αρέσει σε έναν χρήστη μεταξύ μιας λίστας δεδομένων στοιχείων . 
26 Η Πρωτοβουλία Belt and Road (BRI , ή B&R), παλαιότερα γνωστή ως One Belt One Road ή OBOR για συντομία, είναι 
μια παγκόσμια στρατηγική ανάπτυξης υποδομών που υιοθετήθηκε από την κινεζική κυβέρνηση το 2013 για να 
επενδύσει σε σχεδόν 150 χώρες και διεθνείς οργανισμούς. 
27 Ο ψηφιακός δρόμος του μεταξιού της Κίνας (DSR) ξεκίνησε το 2015 ως στοιχείο του τεράστιου οράματος του Πεκίνου 
για παγκόσμια συνδεσιμότητα, της Πρωτοβουλίας Belt and Road (BRI). Το DSR στοχεύει στη βελτίωση της ψηφιακής 
συνδεσιμότητας στις συμμετέχουσες χώρες, με την Κίνα ως τον κύριο μοχλό της διαδικασίας. 
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διακυβέρνηση της τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης κοινών 

προκλήσεων (αποξένωση ρομπότ, επίβλεψη ασφάλειας) (Webster, G., Creemers, R., Triolo, P. and 

Kania, E. - New America, 2017). 

Σε σύγκριση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ, οι ικανότητες τεχνητής νοημοσύνης της 

Κίνας έχουν προχωρήσει σε πολλούς τομείς. Η Κίνα έχει ξεπεράσει το μπλοκ ως ο μεγαλύτερος 

εκδότης τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο. Επιπλέον, η ποιότητα της έρευνάς της για την τεχνητή 

νοημοσύνη βελτιώνεται σταθερά με την πάροδο του χρόνου. Οι εταιρείες λογισμικού και υπηρεσιών 

υπολογιστών της έχουν αυξήσει τις δαπάνες τους για Ε&Α (Έρευνα και Ανάπτυξη). Η 

αποφασιστικότητα της Κίνας να κυριαρχήσει στην τεχνητή νοημοσύνη υπερβαίνει κατά πολύ την 

αναγνώριση ότι αυτή η ομάδα τεχνολογιών θα είναι ο πιο κρίσιμος μοχλός οικονομικής προόδου το 

επόμενο τέταρτο του αιώνα. Η συλλογή δεδομένων και η εθνική αποφασιστικότητα της Κίνας τη 

βοήθησαν να κλείσει το χάσμα με τους Αμερικανούς ηγέτες σε αυτόν τον τομέα την τελευταία 

δεκαετία. 

Η Κίνα έχει τώρα σχεδόν διπλάσιο αριθμό υπερυπολογιστών που κατατάσσονται στους 500 

κορυφαίους για απόδοση από τις ΗΠΑ, παρόλο που οι ΗΠΑ ήταν κάποτε οι ηγέτιδες σε αυτήν την 

κατηγορία. Επιπλέον, η Κίνα είναι πιθανό να διατηρήσει το πλεονέκτημά της όσον αφορά τη 

δημιουργία δεδομένων. Συνολικά, ωστόσο, η Κίνα δεν έχει μειώσει δραματικά το χάσμα της τεχνητής 

νοημοσύνης με τις ΗΠΑ, αλλά η σταθερή ανάπτυξή της θα μπορούσε τελικά να διαβρώσει την 

κυριαρχία των ΗΠΑ στην τεχνολογία. 

Κατά συνέπεια, οι χώρες που πρωτοστατούν στην έρευνα και τη χρήση εφαρμογών της 

τεχνητής νοημοσύνης θα καθορίσουν το μέλλον της τεχνολογίας και θα αυξήσουν σημαντικά την 

οικονομική τους ανταγωνιστικότητα, ενώ εκείνες που υστερούν κινδυνεύουν να χάσουν 

ανταγωνιστικότητα σε κρίσιμες βιομηχανίες. Η κινεζική κυβέρνηση, οι κανόνες και οι κανονισμοί, οι 

στάσεις του κοινού για το απόρρητο και η ισχυρή συνεργασία μεταξύ των εταιρειών και της 

κυβέρνησης συμβάλλουν στην πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης της χώρας. Ταυτόχρονα, η 

αμερικανική τεχνητή νοημοσύνη αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας 

κουλτούρας που δίνει προτεραιότητα στο απόρρητο έναντι της ασφάλειας,. Ως εκ τούτου, οι εταιρείες 

είναι επιφυλακτικές όσον αφορά τη συνεργασία με τις ΗΠΑ (Anwer, R. - DAILY SABAH, 2022). 

Η έμφαση στις δημοκρατικές αξίες και η επιλεκτική ένταξη στη Δύση υπό τη γεωπολιτική 

επιρροή ειδικότερα επέτρεψε στις περισσότερες υπάρχουσες παγκόσμιες πρωτοβουλίες 

διακυβέρνησης της τεχνητής νοημοσύνης να αποκλείσουν ή να αντιμετωπίσουν άμεσα την Κίνα. Ενώ 

οι θεσμοί παγκόσμιας διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), IEEE 

(Institute of Electrical and Electronics Engineers) και ISO/IEC βάζουν εμπόδια στην Κίνα για να 
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ασκήσει την επιρροή της (UNESCO, 2019), ο ρόλος της Κίνας στο κέντρο ισχύος της παγκόσμιας 

διακυβέρνησης της τεχνητής νοημοσύνης παραμένει περιορισμένος. 

Περιττό να πούμε ότι μια αποτελεσματική και νόμιμη παγκόσμια διακυβέρνηση της τεχνητής 

νοημοσύνης απαιτεί τις εισροές της Κίνας δεδομένου του ρόλου της ως κύριος παίκτης της τεχνητής 

νοημοσύνης. Οι γεωπολιτικές εντάσεις, ωστόσο, έχουν καταστήσει δύσκολη την ανάπτυξη ενός 

πλαισίου διακυβέρνησης χωρίς αποκλεισμούς. Η τεχνολογική αντιπαράθεση μεταξύ των ΗΠΑ και της 

Κίνας οδήγησε σε μια αυξανόμενη εστίαση στην εθνική ανταγωνιστικότητα και τον ιδεολογικό 

αγώνα. Η τρέχουσα τάση χαρακτηρισμού της τεχνητής νοημοσύνης ως θέμα εθνικής ασφάλειας τόσο 

στις ΗΠΑ όσο και στην Κίνα έχει επίσης υπονομεύσει τη βάση της διακρατικής συνεργασίας ΗΠΑ-

Κίνας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (Zeng, 2021, Volume 14, Issue 3, Pages 417–445). 

Αυτός ο γεωπολιτικός ανταγωνισμός όχι μόνο υπονομεύει τη διακρατική συνεργασία αλλά και 

αποσπά την προσοχή από τα πιεστικά ζητήματα της τεχνητής νοημοσύνης που πρέπει να 

αντιμετωπιστούν παγκοσμίως. Ο προαναφερθείς «ανταγωνισμός αξίας» σε διαφορετικές προσεγγίσεις 

διακυβέρνησης έναντι της τεχνητής νοημοσύνης, για παράδειγμα, έχει θέσει σε σκιά τη 

σημαντικότερη συζήτηση για την ηθική της τεχνητής νοημοσύνης -τον ρόλο και την αξία του 

ανθρώπου στον κόσμο που υποστηρίζει την τεχνητή νοημοσύνη. Πράγματι, πολλά από τα ζητήματα 

διακυβέρνησης της τεχνητής νοημοσύνης είναι διακρατικά και καθολικά ακόμη και σε χώρες με 

διαφορετικά πολιτικά συστήματα (Cheng, J. and Zeng, J., 2022). 

Επιπλέον, η αυξανόμενη διαπλοκή γεωπολιτικής και τεχνολογίας θα έχει σημαντικό αντίκτυπο 

σε αρχικά «ουδέτερους» τεχνικούς τομείς. Για παράδειγμα, ο αυξανόμενος αντίκτυπος του 

γεωπολιτικού ανταγωνισμού στον παγκόσμιο καθορισμό προτύπων τεχνητής νοημοσύνης είναι 

πιθανό να γίνει εις βάρος της ποιότητας των προτύπων (Blancato, 2019). 

Μαζί με τη Ρωσία, η Κίνα προσπαθεί να εμπεδώσει αυταρχικές αξίες στον παγκόσμιο 

κυβερνοχώρο. Η Ρωσία επίσης αξιοποιεί και περιορίζει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα κοινωνικά 

δίκτυα για να προστατεύσει τα συμφέροντά της, θωρακίζοντας τον πληθυσμό της από δημοκρατικούς 

πειρασμούς και διεξάγει πόλεμο πληροφοριών εναντίον της Δύσης και των συμμάχων  της με στόχο 

να υπονομεύσει την πίστη των πολιτών στη δημοκρατία (DFRLab, 2018). 

7.2. Η.Π.Α. 

Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) είναι μια δυνητικά μετασχηματιστική τεχνολογία που θα έχει ευρείες 

κοινωνικές, οικονομικές, εθνική ασφάλεια και γεωπολιτικές επιπτώσεις για τις Ηνωμένες Πολιτείες 

και τον κόσμο (Select Committee on Artificial Intelligence of the National Science and Technology 

Council, 2019). 



 

Μάρκου Διαμαντής, «Σκεπτόμενοι Αλγόριθμοι και Σκεπτόμενοι Άνθρωποι: Τεχνητή Νοημοσύνη και 

Ανθρώπινη Διαχείριση» 

 

Διπλωματική Εργασία  57 

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαδραμάτισαν επίσης ηγετικό ρόλο στον Οργανισμό Οικονομικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης ( ΟΟΣΑ) με την ανάπτυξη και την υιοθέτηση των Αρχών τεχνητής 

νοημοσύνης του ΟΟΣΑ, του πρώτου παγκόσμιου πλαισίου για την πολιτική τεχνητής νοημοσύνης. 

Αυτές οι αρχές, που δίνουν έμφαση στην «ανθρωποκεντρική και αξιόπιστη» τεχνητή νοημοσύνη, 

υιοθετήθηκαν αργότερα από τα έθνη της G-2028 και τώρα υποστηρίζονται από περισσότερες από 50 

χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας και της Κίνας (EOCD, n.d.). 

Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν έξω από τον κύκλο όταν ο Εκπαιδευτικός, 

Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO) ενέκρινε τη Σύσταση 

για την ηθική της τεχνητής νοημοσύνης , τώρα το πιο ολοκληρωμένο πλαίσιο για την παγκόσμια 

πολιτική τεχνητής νοημοσύνης που αντιμετωπίζει αναδυόμενα ζητήματα, όπως η τεχνητή νοημοσύνη 

και το κλίμα και το φύλο. μετοχικό κεφάλαιο (UNESCO, 2021). 

Οι «δημοκρατικές αξίες» είναι ένα βασικό θέμα καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να 

κάνουν μια έντονη διάκριση μεταξύ της ανάπτυξης τεχνολογιών που προάγουν τις ανοιχτές, 

πλουραλιστικές κοινωνίες και εκείνων που συγκεντρώνουν τον έλεγχο και επιτρέπουν την επιτήρηση. 

Όπως εξήγησε ο υπουργός Blinken πέρυσι (U.S. Department of State, 2021),  

«Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, καθήκον μας είναι να παρουσιάσουμε και να 

υλοποιήσουμε ένα συναρπαστικό όραμα για το πώς να χρησιμοποιήσουμε την 

τεχνολογία με τρόπο που να εξυπηρετεί τους ανθρώπους μας, να προστατεύει τα 

συμφέροντά μας και να υποστηρίζει τις δημοκρατικές μας αξίες». 

Ωστόσο, ελλείψει νομοθετικής ατζέντας ή σαφούς δήλωσης αρχών, ούτε οι σύμμαχοι ούτε οι 

αντίπαλοι είναι ξεκάθαροι σχετικά με τους στόχους της πολιτικής τεχνητής νοημοσύνης των ΗΠΑ. 

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αντιμετωπίσει παρόμοια προβλήματα με το Συμβούλιο 

Εμπορίου και Τεχνολογίας (TTC), μια προσπάθεια ευθυγράμμισης της τεχνολογικής πολιτικής των 

ΗΠΑ και της ΕΕ γύρω από κοινές αξίες ( U.S. Department of State, n.d.). Η εναρκτήρια κοινή δήλωση 

έθεσε τα θεμέλια για συνεργασία για την τεχνητή νοημοσύνη για την ΕΕ και τις Ηνωμένες Πολιτείες 

το φθινόπωρο του 2021 (THE WHITE HOUSE, 2021), αλλά η Ουκρανία έχει ανατρέψει τις 

διατλαντικές προτεραιότητες και παραμένει ασαφές σε αυτό το σημείο εάν το TTC θα ανακτήσει την 

εστίαση σε μια κοινή πολιτική τεχνητής νοημοσύνης. 

                                                            
28 Η G20 ή η Ομάδα των Είκοσι που ιδρύθηκε το 1999, είναι μια ομάδα είκοσι από τις μεγαλύτερες οικονομίες του 
κόσμου που συνεδριάζει τακτικά για να συντονίσει την παγκόσμια πολιτική για το εμπόριο, την υγεία, το κλίμα και άλλα 
θέματα. 
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Για να αποκατασταθεί η ηγεσία στον τομέα της πολιτικής τεχνητής νοημοσύνης, οι Ηνωμένες 

Πολιτείες θα πρέπει να προωθήσουν την πρωτοβουλία πολιτικής που ξεκίνησε πέρυσι από το Γραφείο 

Πολιτικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (OSTP). Το επιστημονικό γραφείο περιέγραψε πολλούς από 

τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της ενσωματωμένης μεροληψίας και 

της εκτεταμένης επιτήρησης, και  ζήτησε μια Διακήρυξη Δικαιωμάτων AI (THE WHITE HOUSE, 

2021). Η OSTP είπε:  

«Η χώρα μας θα πρέπει να διευκρινίσει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που 

αναμένουμε να σέβονται οι τεχνολογίες που βασίζονται στα δεδομένα». 

Ο Λευκός Οίκος υποστήριξε την πρωτοβουλία και ενθάρρυνε τους Αμερικανούς να « 

Συμμετάσχουν στην προσπάθεια δημιουργίας μιας Διακήρυξης Δικαιωμάτων για μια 

Αυτοματοποιημένη Κοινωνία» (THE WHITE HOUSE, 2021). 

Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στην τεχνητή νοημοσύνη, η Κίνα 

πλησιάζει γρήγορα (και μπορεί να προηγείται σε ορισμένους τομείς) ενώ και άλλες κυβερνήσεις 

επεκτείνουν τη δική τους ικανότητα τεχνητής νοημοσύνης. Αντί για ένα παιχνίδι μηδενικού 

αθροίσματος, πολλές τέτοιες προσπάθειες μπορεί να είναι αθροιστικές, ωφελώντας την παγκόσμια 

ευημερία. Οι ΗΠΑ μπορούν να ενθαρρύνουν και να υποστηρίξουν τις προσπάθειες τεχνητής 

νοημοσύνης που επιδιώκουν να αναπτυχθούν και να ανταγωνίζονται με δίκαιους όρους. Άλλες εθνικές 

πολιτικές - κυρίως της Κίνας - επιδιώκουν να δημιουργήσουν φραγμούς στην ελεύθερη και ανοιχτή 

ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, οικειοποιώντας τα οφέλη και εφαρμόζοντας την τεχνητή 

νοημοσύνη ως γεωπολιτικό μοχλό. Τέτοιες πολιτικές θα μπορούσαν να στρεβλώσουν την ανάπτυξη 

και τα οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης για την ανθρωπότητα, να κάνουν τον κόσμο λιγότερο ασφαλή 

για τις ΗΠΑ και τους συμμάχους και τις αγορές λιγότερο δεκτικές στα προϊόντα και τις υπηρεσίες των 

ΗΠΑ (Meltzer, J. P., Kerry, C. F. - Brookings, 2021). 

Εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να αντισταθμίσουν την κινεζική και τη 

ρωσική επιρροή (npr, 2021), επιδιώκουν να διατηρήσουν το πλεονέκτημά τους αιχμής στη 

στρατιωτική τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) και άλλες τεχνολογίες και υποστηρίζουν και προστατεύουν τα 

συμφέροντα των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας τους παγκοσμίως. Επίσης, αρνείται την πρόσβαση 

άλλων εθνών σε βασικές τεχνολογίες, παρακολουθεί κρίσιμες επενδύσεις στον τομέα της τεχνολογίας 

για την αποφυγή κινδύνων ασφάλειας, επιδιώκει να εξασφαλίσει και να ελέγξει κρίσιμες αλυσίδες 

εφοδιασμού (ιδιαίτερα των ημιαγωγών) και επιβάλλει  ελέγχους εξαγωγών και ακόμη και εμπάργκο  

σε ευαίσθητες τεχνολογίες (Makiyama, H. L. - ECIPE, 2021). 
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7.3. Ρωσία 

Στη Ρωσία, ο Πρόεδρος Πούτιν μίλησε με μαθητές για την επιστήμη σε ένα ανοιχτό μάθημα την 1η 

Σεπτεμβρίου 2018 στην έναρξη της σχολικής χρονιάς στη Ρωσία. Το είπε σε φοιτητές από όλη τη 

Ρωσία μέσω δορυφορικής σύνδεσης. Το ανοιχτό μάθημα παρακολούθησαν μαθητές και καθηγητές 

από 16.000 σχολεία, με το συνολικό κοινό να ξεπερνά το ένα εκατομμύριο. Συνόψισε ότι (Gigova, R. 

- CNN, 2017): 

 «Η τεχνητή νοημοσύνη είναι το μέλλον, όχι μόνο για τη Ρωσία, αλλά για όλη την 

ανθρωπότητα. Έρχεται με κολοσσιαίες ευκαιρίες αλλά και απειλές που είναι δύσκολο 

να προβλεφθούν. Όποιος γίνει ο ηγέτης σε αυτή τη σφαίρα θα γίνει ο κυρίαρχος του 

κόσμου». 

Στις 24 Δεκεμβρίου 2017, ο Πρόεδρος Πούτιν προήδρευσε σε συνάντηση ανώτατων στελεχών του 

υπουργείου Άμυνας στη νέα Στρατηγική Ακαδημία Πυραύλων στη Μόσχα. Είπε στους στρατηγούς 

(GREAT POWERS RELATIONS, n.d.): 

«Η Ρωσία πρέπει να είναι μεταξύ των ηγετών –και σε ορισμένους τομείς ο απόλυτος 

ηγέτης– στη δημιουργία ενός στρατού της νέας γενιάς, ενός στρατού ενός νέου 

τεχνολογικού παραδείγματος. Αυτό είναι ένα ζήτημα ύψιστης προτεραιότητας για τη 

διασφάλιση της κυριαρχίας μας, της ειρήνης και της ασφάλειας των πολιτών μας, για 

μια σταθερή ανάπτυξη της χώρας, για την άσκηση μιας ανοιχτής και ανεξάρτητης 

εξωτερικής πολιτικής που βασίζεται στα συμφέροντα της χώρας μας». 

Χωρίς μια διατλαντική συνεργασία, η Κίνα και η Ρωσία θα αντιμετωπίσουν ελάχιστη αντίθεση στη 

διάδοση της αυταρχικής τους προσέγγισης, αξιοποιώντας την τεχνολογία για μαζική παρακολούθηση. 

Στο πρόσφατο φόρουμ CEPA, ο πρώην πρόεδρος της Google, Eric Schmit , σημείωσε, δυσοίωνα, ότι 

«η Κίνα παράγει περισσότερα έγγραφα τεχνητής νοημοσύνης από τις ΗΠΑ» (Echikson, B. - CEPA, 

2021). 

Αν και η Ρωσία ξεκίνησε καθυστερημένα την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης σε σύγκριση 

με άλλες παγκόσμιες δυνάμεις, έχει σημειώσει σημαντικές προόδους τα τελευταία αρκετά χρόνια. 

Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις εθνικές πρωτοβουλίες τεχνητής νοημοσύνης που ξεκίνησαν το 

2018, στο μεγάλο και καλά χρηματοδοτούμενο ρωσικό οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης που 

πραγματοποιεί αυτές τις πρωτοβουλίες και στη διεθνή συνεργασία που κάνει το οικοσύστημα πιο 

ζωντανό (Sullivan, L. - geohistory, 2022). 
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Το ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι βαθιά ενσωματωμένη στη συζήτηση του γεωπολιτικού 

ανταγωνισμού είναι καλά τεκμηριωμένο. Η πεποίθηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι το κλειδί για 

τη στρατιωτική, οικονομική και ιδεολογική κυριαρχία έχει βρει φωνή στον πολλαπλασιασμό των 

μεγάλων δηλώσεων αποστολής και εκπλήρωσης της ΤΝ από τις ΗΠΑ, την Κίνα, τη Ρωσία και άλλους 

παίκτες. Το αν ένα πλεονέκτημα τεχνητής νοημοσύνης θα προσφέρει εξέχουσα δύναμη σε 

οποιοδήποτε έθνος αυτό είναι γνωστό. Ο εθνικός έλεγχος της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης 

παραμένει ακόμη άπιαστος σε έναν κόσμο παγκοσμιοποιημένης συνεργασίας Ε&Α και αλυσίδων 

εφοδιασμού και διεθνικών εταιρειών ψηφιακής τεχνολογίας. Αλλά η αντίληψη, τουλάχιστον, έχει 

οδηγήσει σε έντονο εθνικό οικονομικό ανταγωνισμό για τη δημιουργία παγκόσμιων μονοπωλίων με 

τεχνητή νοημοσύνη σε σχεδόν κάθε τομέα - ενέργεια, υποδομές, υγεία, διαδικτυακά παιχνίδια, 

τηλεπικοινωνίες, ειδήσεις, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ψυχαγωγία - και την τεράστια συλλογή 

δεδομένων δύναμη που τους συνοδεύει. 

Η Ρωσία όπως και άλλες κυβερνήσεις αγωνίζονται να αναπτύξουν στρατιωτικές τεχνολογίες 

τεχνητής νοημοσύνης, όπως αυτόνομα θανατηφόρα όπλα, καθώς και τις δυνατότητες επιτήρησης, 

επικοινωνιών και εκμετάλλευσης δεδομένων μέσω τεχνητή νοημοσύνη που ελπίζουν ότι θα δώσουν 

στις στρατιωτικές τους δυνάμεις το αποφασιστικό πλεονέκτημα στο πεδίο της μάχης (Kapetas, A. - 

ASPI, 2020). 

7.4. Ευρώπη 

Η Ευρώπη προχωρά με δύο πρωτοβουλίες μεγάλης εμβέλειας. Ο νόμος της ΕΕ για την τεχνητή 

νοημοσύνη θα θεσπίσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση βάσει κινδύνου για τη ρύθμιση της τεχνητής 

νοημοσύνης όταν εγκριθεί το 2023. Πολλοί αναμένουν ότι ο νόμος της ΕΕ για την τεχνητή νοημοσύνη 

(AIA - Artificial Intelligence Act) θα επεκτείνει το «Φαινόμενο των Βρυξελλών» σε ολόκληρο τον 

τομέα της τεχνητής νοημοσύνης όπως έκανε ο προηγούμενος ευρωπαϊκός νόμος περί απορρήτου 

δεδομένων, ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων, για μεγάλο μέρος του της 

τεχνολογικής βιομηχανίας (Special Committee on Artificial Intelligence, European Parliament, 2022; 

IMCO and LIBE Committees, European Parliament, 2022).  

Το Συμβούλιο της Ευρώπης αναπτύσσει την πρώτη διεθνή σύμβαση τεχνητής νοημοσύνης με 

στόχο την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, των δημοκρατικών θεσμών και του κράτους 

δικαίου. Όπως η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο (COE - 

Convention on Cybercrime (Council of Europe, n.d.)) και η Σύμβαση για την προστασία της ιδιωτικής 

ζωής (Council of Europe, n.d.), έτσι και η Σύμβαση AI θα είναι ανοιχτή για επικύρωση από κράτη 

μέλη και τρίτα κράτη. Το COE παραμένει επιρροή, καθώς ο Καναδάς, η Ιαπωνία, οι Ηνωμένες 



 

Μάρκου Διαμαντής, «Σκεπτόμενοι Αλγόριθμοι και Σκεπτόμενοι Άνθρωποι: Τεχνητή Νοημοσύνη και 

Ανθρώπινη Διαχείριση» 

 

Διπλωματική Εργασία  61 

Πολιτείες και αρκετές χώρες της Νότιας Αμερικής έχουν υπογράψει στο COE (Council of Europe, 

n.d.). 

Η Ευρώπη μπορεί να αναπτύξει την κυριαρχία στην τεχνητή νοημοσύνη ενισχύοντας το 

ταλέντο, τα δεδομένα και το υλικό που χρησιμοποιεί και ως «ρυθμιστική υπερδύναμη» μπορεί να 

θέσει πρότυπα που θα πρέπει να ακολουθήσει ο υπόλοιπος κόσμος. Εάν η Ευρώπη δεν αντιμετωπίσει 

σύντομα αυτά τα δύσκολα ερωτήματα, θα βρεθεί περικυκλωμένη από ισχυρότερους αντιπάλους που 

αναπτύσσουν τεχνητή νοημοσύνη εναντίον της (European Council on Foreign Relations, 2019). 

7.5. Συμπεράσματα - Προτάσεις 

Οι άνθρωποι που κάνουν μακροπρόθεσμες οικονομικές προβλέψεις έχουν την τάση να 

επικεντρώνονται στα δυνατά σημεία: η Κίνα μπορεί να κινητοποιήσει πολλά χρήματα, ώστε να γίνει 

υπερδύναμη, οι ΗΠΑ έχουν καλό κλίμα για τις επιχειρήσεις, επομένως θα συνεχίσουν να κυριαρχούν 

στην παγκόσμια οικονομία και η Ευρώπη είναι πιο ισότιμη – εξισωτική και δεν έχει λάβει ακόμη όλα 

τα μέτρα που χρειάζεται για να επωφεληθεί από αυτές τις προόδους ή για να προστατευτεί από τις 

δυνητικά επικίνδυνες πτυχές της τεχνητής νοημοσύνης. Ίσως όμως θα έπρεπε να κοιτάξουν να 

διορθώσουν τις αδυναμίες τους αντί της προθυμίας τους για αύξηση του πλούτου. Η Κίνα πρέπει να 

βρει τρόπους να ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα και να αντιμετωπίσει τις τεράστιες ανισότητες 

στην εκπαίδευση και τον πλούτο. Η Ευρώπη πρέπει να κινητοποιήσει μεγάλα χρηματικά ποσά και να 

διευκολύνει τους επενδυτές οπουδήποτε να φέρουν εφευρέσεις στην ενιαία αγορά. Οι Ηνωμένες 

Πολιτείες πρέπει απλώς να βρουν γρήγορα τρόπους για να αποκαταστήσουν τον ανταγωνισμό στην 

τεχνολογία, τα οικονομικά, την υγεία και τη δημόσια εκπαίδευση, έτσι ώστε τα συστήματα 

αναδιανομής τους να μην είναι πιεσμένα (Gill, I. - Brookings, 2020). 

Η τεχνητή νοημοσύνη θα κάνει τις κατασκευή, τις μεταφορές και το εμπόριο πιο 

αποτελεσματικές, θα βελτιώσει τις αποδόσεις των καλλιεργειών, θα ανοίξει πλήθος νέων ευκαιριών 

για τεχνολογικές εξελίξεις, θα αναδιατάξει τις αγορές εργασίας και θα αναγκάσει μια θεμελιώδη 

επανεξέταση των προσεγγίσεων για την εθνική ασφάλεια και την αρχιτεκτονική των σύγχρονων 

στρατευμάτων. Τις επόμενες δεκαετίες, οι χώρες που θα είναι σε θέση να καλλιεργήσουν και να 

αξιοποιήσουν με επιτυχία μια κουλτούρα καινοτομίας τεχνητής νοημοσύνης θα βρίσκονται σε καλή 

θέση τόσο για την οικονομική ανάπτυξη όσο και για τη βελτίωση της εθνικής ασφάλειας. Αντίθετα, 

οι χώρες που διατηρούν υπερβολική εξάρτηση από παλαιού τύπου υποδομές και οικονομικά μοντέλα 

θα αντιμετωπίσουν αυξανόμενες προκλήσεις για τη διατήρηση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας 

(Villasenor, J. - Brookings, 2018). 
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8. Ζητήματα ασφάλειας 

Ο όρος «AI» αναφέρεται σε γενικές γραμμές στην επιστήμη και την τεχνολογία των μηχανών ικανών 

για εξελιγμένη επεξεργασία πληροφοριών. Οι τρέχουσες εφαρμογές περιλαμβάνουν αναγνώριση 

προσώπου, ανάλυση εικόνας, μετάφραση και επεξεργασία γλώσσας, αυτόνομα οχήματα, ρομποτική, 

παιχνίδια και μηχανές συστάσεων. Πολύ περισσότερες εφαρμογές είναι πιθανό να εμφανιστούν τα 

επόμενα χρόνια και δεκαετίες (Grace, K., Salvatier, J., Dafoe, A., Zhang, B., Evans, O., 2018). Αυτές 

οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσαν να έχουν βαθιά οφέλη (McKinsey Global 

Institute, 2018). Για να πάρουμε μόνο μερικά παραδείγματα, θα μπορούσαν να σώσουν ζωές μέσω της 

προόδου στην έγκαιρη διάγνωση ασθενειών (Shen D, Wu G and Suk H., 2017) και την ανακάλυψη 

φαρμάκων (Paul, et al., 2021, 26(1): 80–93) ή να βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος 

ενισχύοντας την παρακολούθηση των οικοσυστημάτων (World Economic Forum, 2018) και 

βελτιστοποιώντας το σχεδιασμό, τη χρήση ενεργειακών συστημάτων (Ahmad, et al., 2022, 8, 334-

361) και πολλά άλλα. 

Ωστόσο, οποιαδήποτε τεχνολογία τόσο ισχυρή όσο η τεχνητή νοημοσύνη θα φέρει επίσης 

νέους κινδύνους και είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι πολλές από τις σημερινές πρωτοβουλίες 

πολιτικής για την τεχνητή νοημοσύνη περιλαμβάνουν τον μετριασμό του κινδύνου ως μέρος της 

εντολής τους. Ωστόσο, για να μπορέσουν να μετριαστούν οι κίνδυνοι, πρέπει πρώτα να γίνουν 

κατανοητοί - και μόλις αρχίζουμε να κατανοούμε τα περιγράμματα των κινδύνων από την τεχνητή 

νοημοσύνη. 

Μέχρι στιγμής, οι αναλυτές έχουν κάνει καλή δουλειά περιγράφοντας πώς η τεχνητή 

νοημοσύνη μπορεί να προκαλέσει βλάβη είτε μέσω εσκεμμένης κακής χρήσης είτε τυχαίων αστοχιών 

του συστήματος. Αλλά άλλα είδη κινδύνου, όπως τα δυνητικά αποσταθεροποιητικά αποτελέσματα 

της τεχνητής νοημοσύνης σε σημαντικούς στρατηγικούς τομείς, όπως η πυρηνική αποτροπή ή ο 

κυβερνοχώρος, δεν ταιριάζουν απόλυτα σε αυτή τη διχοτόμηση κακής χρήσεως-ατυχήματος. Ως εκ 

τούτου, οι αναλυτές θα πρέπει να εστιαστούν στην κακή χρήση και στην προοπτική διόρθωσης αυτών 

των ατυχημάτων, μια προοπτική που εστιάζει ρητά στο πώς οι τεχνολογίες AI θα διαμορφωθούν και 

θα διαμορφώνονται από τα (συχνά ανταγωνιστικά) περιβάλλοντα στα οποία αναπτύσσονται και θα 

αναπτύσσονται. Χωρίς μια τέτοια προοπτική, οι σημερινές πρωτοβουλίες πολιτικής για την τεχνητή 

νοημοσύνη κινδυνεύουν να επικεντρωθούν τόσο σε πολύ στενό φάσμα προβλημάτων όσο και σε πολύ 

περιορισμένο σύνολο λύσεων (Zwetsloot, R. and Dafoe, A. - Lawfare, 2019). 
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8.1. Κίνδυνος κακής χρήσης και κίνδυνος ατυχήματος από AI 

Ενώ οι συζητήσεις για την κακή χρήση και τους κινδύνους ατυχημάτων ήταν χρήσιμες για την τόνωση 

της συζήτησης και των προσπαθειών για την αντιμετώπιση πιθανών μειονεκτημάτων από την τεχνητή 

νοημοσύνη, όμως αυτό το βασικό πλαίσιο έχει αδυναμίες. Οι προοπτικές κατάχρησης και ατυχήματος 

τείνουν να επικεντρώνονται μόνο στο τελευταίο βήμα μιας αιτιακής αλυσίδας που οδηγεί σε βλάβη, 

δηλαδή στο άτομο που έκανε κακή χρήση της τεχνολογίας ή στο σύστημα που συμπεριφέρθηκε με 

λανθασμένο τρόπο. Αυτό, με τη σειρά του, θέτει το επίκεντρο της πολιτικής σε μέτρα που εστιάζουν 

σε αυτό το τελευταίο αιτιολογικό βήμα: για παράδειγμα, ηθικές κατευθυντήριες γραμμές για χρήστες 

και μηχανικούς, περιορισμούς στην προφανώς επικίνδυνη τεχνολογία και τιμωρία ενόχων για την 

αποτροπή μελλοντικής κακής χρήσης. Συχνά, ωστόσο, η σχετική αιτιακή αλυσίδα είναι πολύ 

μεγαλύτερη —και οι ευκαιρίες για πολιτική παρέμβαση πολύ μεγαλύτερες— από ό,τι υποδηλώνουν 

αυτές οι προοπτικές. 

Είναι κρίσιμο να σημειωθεί ότι, η διχοτόμηση ατυχήματος-κακής χρήσης κρύβει τον τρόπο με 

τον οποίο οι τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης, δημιουργούν συχνά 

κίνδυνο διαμορφώνοντας το περιβάλλον και τα κίνητρα (τη «δομή» μιας κατάστασης) με λεπτούς 

τρόπους. Για να διασφαλιστεί ότι αυτές οι πιο σύνθετες και έμμεσες επιπτώσεις της τεχνολογίας δεν 

θα παραμεληθούν, οι συζητήσεις για τον κίνδυνο τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να συμπληρώνουν 

τις προοπτικές κατάχρησης και ατυχημάτων με προοπτική την διόρθωσή τους. Αυτή η προοπτική 

εξετάζει όχι μόνο τον τρόπο με τον οποίο ένα τεχνολογικό σύστημα μπορεί να γίνει κατάχρηση ή να 

συμπεριφέρεται με λανθασμένο τρόπο, αλλά και πώς η τεχνολογία θα διαμορφώνει το ευρύτερο 

περιβάλλον με τρόπους που θα μπορούσαν να το κάνουν λιγότερο επικίνδυνο ή επιβλαβές. 

Αυτή η διάκριση μεταξύ δομής και υπηρεσίας φαίνεται πιο ξεκάθαρα εξετάζοντας τα σιωπηρά 

αντιγεγονότα πολιτικής στα οποία εστιάζονται οι διαφορετικές προοπτικές. Η προοπτική κακής 

χρήσης, όπως σημειώθηκε προηγουμένως, κατευθύνει την προσοχή στην αλλαγή των κινήτρων ή της 

πρόσβασης ενός κακόβουλου ατόμου, ενώ η προοπτική του ατυχήματος δείχνει τη βελτίωση της 

υπομονής, της ικανότητας ή της προσοχής ενός μηχανικού. Και οι δύο επικεντρώνονται σε έναν μόνο 

«παράγοντα», ο οποίος, αν η συμπεριφορά του άλλαζε με κάποιο τρόπο, θα μπορούσε να μειώσει 

σημαντικά τις πιθανότητες βλάβης. Η προοπτική διόρθωσης, ωστόσο, ξεκινά από την υπόθεση ότι σε 

πολλές περιπτώσεις το επίπεδο κινδύνου θα παρέμενε βασικά αμετάβλητο ακόμη και μετά από μια 

αλλαγή στη συμπεριφορά ενός παράγοντα. Όπως και με μια χιονοστιβάδα, μπορεί να είναι πιο χρήσιμο 

να ρωτήσετε τι προκάλεσε την πλαγιά να γίνει τόσο απότομη, παρά το γεγονός τι την πυροδότησε. 
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Εν ολίγοις, οι πιθανοί κίνδυνοι από την τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορούν να κατανοηθούν 

πλήρως ή να αντιμετωπιστούν χωρίς να τεθούν τα ερωτήματα που τονίζει μια προοπτική διόρθωσης: 

πρώτον, πώς τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να θα διαμορφώνουν το ευρύτερο 

περιβάλλον με τρόπους που θα μπορούσαν να το κάνουν λιγότερο επικίνδυνο ή επιβλαβές και 

δεύτερον, πώς αυτό το ευρύτερο περιβάλλον και τα κίνητρα μπορούν να επηρεάσουν τη λήψη 

αποφάσεων γύρω από Συστήματα AI (Zwetsloot, R. and Dafoe, A. - Lawfare, 2019). 

Η εμφάνιση των λεγόμενων «ρομπότ δολοφόνων» και άλλες χρήσεις της τεχνητής νοημοσύνης 

σε στρατιωτικές εφαρμογές έχει ανησυχήσει τους ειδικούς ότι η τεχνολογία θα μπορούσε να καταλήξει 

σε πόλεμο. Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Elon Musk, γνωστός για τις ειλικρινείς απόψεις του 

σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, προειδοποίησε πέρυσι ότι η τεχνολογία θα μπορούσε να οδηγήσει 

σε Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο (Browne, R. - CNBC, 2017). 

Αν και γνωστός για την υπερβολή του, το σχόλιο του Μασκ διοχέτευσε έναν πολύ πραγματικό 

φόβο στους ειδικούς. Ορισμένοι αναλυτές και ακτιβιστές υποστηρίζουν ότι η ανάπτυξη θανατηφόρων 

αυτόνομων όπλων και η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη λήψη στρατιωτικών αποφάσεων 

δημιουργεί ένα πλήθος ηθικών διλημμάτων και ανοίγει την πιθανότητα πολέμων ενισχυμένων από την 

τεχνητή νοημοσύνη - ή υπό την ηγεσία της τεχνητής νοημοσύνης. 

Υπάρχει ακόμη και μια ομάδα ΜΚΟ (μη κυβερνητικές οργανώσεις) αφιερωμένη στην 

απαγόρευση τέτοιων μηχανημάτων. Η Campaign to Stop Killer Robots, που ιδρύθηκε το 2013, καλεί 

τις κυβερνήσεις να αποτρέψουν την ανάπτυξη μη επανδρωμένων αεροσκαφών και άλλων οχημάτων 

που λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη (Stop Killer Robots, 2021). 

Ο Frank van Harmelen, ένας ερευνητής τεχνητής νοημοσύνης στο Vrije Universiteit 

Amsterdam, είπε ότι αν και δεν πίστευε ότι η χρήση της λέξης «τρομακτικό» για να περιγράψει την 

τεχνητή νοημοσύνη ήταν απολύτως ακριβής, η χρήση αυτών των όπλων θα πρέπει να τρομάζει 

οποιονδήποτε. 

«Ο μόνος τομέας στον οποίο ειλικρινά πιστεύω ότι ισχύει η λέξη «τρομακτικό» είναι 

τα αυτόνομα οπλικά συστήματα... συστήματα που μπορεί να μοιάζουν ή να μην 

μοιάζουν με ρομπότ». 

«Οποιοδήποτε σύστημα υπολογιστή, τεχνητής νοημοσύνης ή όχι, που αποφασίζει 

αυτόματα για θέματα ζωής και θανάτου — για παράδειγμα, εκτοξεύοντας έναν 

πύραυλο — είναι μια πραγματικά τρομακτική ιδέα» είπε ο Harmelen (Chmielowiec, S. 

- Medium, 2019). 
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Η αμερικανική αμυντική ομάδα σκέψης Rand Corporation προειδοποίησε σε μια μελέτη ότι η 

χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε στρατιωτικές εφαρμογές θα μπορούσε να προκαλέσει πυρηνικό 

πόλεμο έως το 2040. Αυτή η πολύ θαρραλέα πρόβλεψη βασίζεται κυρίως στην εκτίμηση των 

πιθανοτήτων λανθασμένης εκτίμησης της κατάστασης από ένα στρατιωτικό σύστημα που βασίζεται 

σε αλγόριθμους Τεχνητής Νοημοσύνης, που κατά συνέπεια μπορεί να οδηγήσει στη λήψη δυνητικά 

τραγικών αποφάσεων (Geist, E. and Lohn, A. J. - RAND Corporation, 2018). 

Οι επιτυχίες του τομέα έχουν οδηγήσει σε ένα σημείο καμπής. Είναι πλέον επείγον να 

σκεφτούμε σοβαρά τα μειονεκτήματα και τους κινδύνους που αποκαλύπτει η ευρεία εφαρμογή της 

τεχνητής νοημοσύνης. Η αυξανόμενη ικανότητα αυτοματοποίησης αποφάσεων σε κλίμακα είναι ένα 

δίκοπο μαχαίρι. Τα σκόπιμα deepfakes29 ή απλά αλόγιστοι αλγόριθμοι που κάνουν συστάσεις κρίσιμες 

για την αποστολή μπορεί να οδηγήσουν σε παραπλάνηση, διάκριση και ακόμη και σωματική βλάβη. 

Οι αλγόριθμοι που έχουν εκπαιδευτεί σε ιστορικά δεδομένα προορίζονται για να ενισχύσουν ή ακόμη 

και να επιδεινώσουν τις υπάρχουσες προκαταλήψεις και ανισότητες (Stanford University, 2021). 

  

                                                            
29 Τα Deepfakes χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη βαθιάς εκμάθησης για να αντικαταστήσουν την ομοιότητα ενός 
ατόμου με ένα άλλο σε βίντεο και άλλα ψηφιακά μέσα. 
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9. Συμπεράσματα 

Η ανοδική τάση στις δυνατότητες των συστημάτων AI θα συνεχιστεί. Τα συστήματα θα καταστούν 

τελικά ικανά να λύσουν ένα ευρύ φάσμα εργασιών (αντί να χρειάζεται να χτιστεί ένα νέο σύστημα για 

κάθε νέο πρόβλημα) και η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης σε πολλούς κλάδους θα συνεχιστεί. 

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι επί του παρόντος σε θέση να αναπαράγει την 

ανθρώπινη συμπεριφορά ή να ξεπεράσει την ανθρώπινη σκέψη όμως είναι πιθανό να παραμείνει ένα 

συμπληρωματικό εργαλείο εργατικού δυναμικού για πολύ καιρό ακόμη. Ωστόσο, οι σταθερές 

σταδιακές βελτιώσεις στην τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσαν να φτάσουν σε σημείο όπου η τεχνητή 

νοημοσύνη υπερβαίνει τις τρέχουσες προσδοκίες. Η συνεχής ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης θα 

εξαρτηθεί από την ηθική κοινή γνώμη σχετικά με τα οφέλη και την αποδοχή της, από τις επιχειρήσεις 

που θα συνεχίσουν να αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα από τη χρήση της και τη συνεχή 

χρηματοδότηση για την έρευνα και την ανάπτυξή της. 

Είναι πιθανό ότι οποιαδήποτε ρουτίνα, επαναλαμβανόμενη εργασία θα είναι 

αυτοματοποιημένη. Αυτή η στροφή προς την αυτοματοποίηση συνέβη εδώ και αιώνες, αλλά αυτό που 

είναι διαφορετικό σήμερα είναι ότι επηρεάζει πολλούς περισσότερους κλάδους. Είναι πιθανό να 

προσαρμοστούμε στις τεχνολογικές αλλαγές επινοώντας εντελώς νέους τύπους εργασίας και 

εκμεταλλευόμενοι τις μοναδικά ανθρώπινες ικανότητές μας. Στο μέλλον, εάν στηριχθούμε 

υπερβολικά στην τεχνολογία, οι άνθρωποι θα μπορούσαν να αποσυνδεθούν από τη διαδικασία. 

Μπορεί να πάψουν να καταλαβαίνουν πώς λειτουργούν τα πράγματα (να γίνουν ανειδίκευτοι) ή να 

αποτύχουν να εκτιμήσουν πόσο άσχημα είναι τα πράγματα όταν πάνε στραβά. Ενώ ένα σύστημα 

τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να παρουσιάσει δεδομένα και συστάσεις, οι αποφάσεις για τη δράση που 

πρέπει να ληφθούν είναι αποφάσεις για τους ανθρώπους. Ωστόσο, εάν οι άνθρωποι ακολουθούν τυφλά 

αυτοματοποιημένες οδηγίες, χωρίς να γνωρίζουν πώς να τις αμφισβητήσουν, αυτό θα μπορούσε να 

έχει αρνητικές συνέπειες για την ασφάλεια και υγεία της ανθρωπότητας. 

Σε ένα μέλλον όπου τα οφέλη και οι κίνδυνοι είναι «ανυπολόγιστοι», ο τρόπος με τον οποίο οι 

άνθρωποι θα επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία θα είναι εκείνος που θα αποφασίσει αν 

είναι καλή ή κακή. Για να αξιοποιήσουμε τη δύναμη και τα οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης, πρέπει 

να αποφασίσουμε τι θέλουμε να «μάθουν» και/ή να κάνουν οι μηχανές και ποιες ερωτήσεις θέλουμε 

να απαντήσουν. Είναι ξεκάθαρα σημαντικό να τεθούν οι έλεγχοι και οι στόχοι για την τεχνητή 

νοημοσύνη και ότι χρειάζεται να γίνει πολύ περισσότερη εμπειρική δουλειά για να κατανοηθεί 

καλύτερα πώς πρέπει να χτίζονται τα συστήματα στόχων (στο AI) και ποιες αξίες πρέπει να έχουν οι 
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μηχανές. Μόλις γίνει αυτό, θα παρέχει μια ιδέα για το τι είδους πράγματα πρέπει να τεθούν σε ένα 

ρυθμιστικό πλαίσιο ή εάν τα υπάρχοντα ρυθμιστικά πλαίσια είναι αρκετά ισχυρά. 

Οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη ( AI ) εγείρουν νέα ερωτήματα σχετικά με τον σκοπό 

και το εύρος της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων, την ιδιωτική ζωή και στις ελευθερίες 

του πολίτη. Γι’ αυτό τον λόγο οι κατευθυντήριες γραμμές των ενδιαφερομένων έχουν 

πολλαπλασιαστεί και έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες για την αξιολόγηση του συνολικού 

περιεχομένου αυτών των κατευθυντήριων γραμμών ως τρόπο προσδιορισμού βασικών στοιχείων των 

αναδυόμενων κανόνων. Οι ερευνητές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι αυτές οι τάσεις υποδηλώνουν 

τη σύγκλιση προς ένα σύνολο ηθικών αρχών ή την εμφάνιση «ενός “κανονιστικού πυρήνα” μιας 

βασισμένης σε αρχές προσέγγισης για την ηθική και τη διακυβέρνηση της τεχνητής νοημοσύνης». 

Η Ελλάδα υιοθετεί και υποστηρίζει προληπτικά τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες σχετικά με την 

Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) με σκοπό να αγκαλιάσει την καινοτομία και μια τεχνολογία που επιτρέπει 

το μέλλον προς όφελος των πολιτών και της οικονομίας. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας 

αποτελεί βασική προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Το Ελληνικό Υπουργείο Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης διαμορφώνει επί του παρόντος την εθνική του στρατηγική για την τεχνητή 

νοημοσύνη, καθορίζοντας μια ολιστική προσέγγιση για την ανάπτυξη και εφαρμογή της AI στην 

Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων προτεραιοτήτων και δράσεων, πολιτικής δεδομένων 

και δεοντολογικών κανόνων. Η Ελλάδα επίσης αναπτύσσει επί του παρόντος μια στρατηγική για τον 

ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής βιομηχανίας, για την ενίσχυση του ψηφιακού 

μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας και για την πλήρη αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων από 

την υιοθέτηση των ψηφιακών τεχνολογιών. Παρ’ όλα αυτά βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις του 

σχετικού δείκτη ψηφιακής ωριμότητας της Ε.Ε. Στην Ελλάδα, υπάρχει μεγάλο περιθώριο για 

αναμενόμενη περαιτέρω ανάπτυξη και επένδυση στην τεχνητή νοημοσύνη, ενώ ορισμένοι 

επιχειρηματικοί τομείς πρωτοστατούν στην εφαρμογή συστημάτων ΤΝ όπως ο τομέας των 

τηλεπικοινωνιών, ο ασφαλιστικός τομέας, ο τραπεζικός τομέας, ο τομέας της υγείας, ο ενεργειακός 

τομέας, στην εμπορική ναυτιλία, τις εταιρείες καπνού, τον διαδικτυακός τζόγος και την τεχνολογία 

δικαίου. Η πανδημία COVID-19 είχε πολύ σημαντικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη εφαρμογών AI στην 

Ελλάδα, σε διάφορες πτυχές: Επιτάχυνε σημαντικά τον ψηφιακό μετασχηματισμό και οδήγησε σε 

βελτιστοποίηση της ψηφιακής διακυβέρνησης της δημόσιας διοίκησης. του ηλεκτρονικού εμπορίου, 

των διαδικτυακών πωλήσεων και στον τομέα της υγείας. 

Η πραγματικότητα που έχουμε μπροστά μας είναι τόσο απλή όσο και σκοτεινή: όποιος 

πρωτοστατήσει στην πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης θα ηγηθεί της παγκόσμιας οικονομίας. Για τον 

σκοπό αυτό, βλέπουμε συμμάχους και στρατηγικούς ανταγωνιστές να επιδιώκουν την ηγεσία της AI 
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με την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες να πρωταγωνιστούν σε αυτό το τομέα. Οι γεωπολιτικές 

εντάσεις, ωστόσο, έχουν καταστήσει δύσκολη την ανάπτυξη ενός πλαισίου διακυβέρνησης χωρίς 

αποκλεισμούς. Η τεχνολογική αντιπαράθεση μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας οδήγησε σε μια 

αυξανόμενη εστίαση στην εθνική ανταγωνιστικότητα και τον ιδεολογικό αγώνα. Η τρέχουσα τάση 

χαρακτηρισμού της τεχνητής νοημοσύνης ως θέμα εθνικής ασφάλειας τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην 

Κίνα έχει επίσης υπονομεύσει τη βάση της διακρατικής συνεργασίας ΗΠΑ-Κίνας στον τομέα της 

τεχνητής νοημοσύνης. Αυτός ο γεωπολιτικός ανταγωνισμός όχι μόνο υπονομεύει τη διακρατική 

συνεργασία αλλά και αποσπά την προσοχή από τα πιεστικά ζητήματα της τεχνητής νοημοσύνης που 

πρέπει να αντιμετωπιστούν παγκοσμίως. Ο προαναφερθείς «ανταγωνισμός αξίας» σε διαφορετικές 

προσεγγίσεις διακυβέρνησης έναντι της τεχνητής νοημοσύνης, για παράδειγμα, έχει θέσει σε σκιά τη 

σημαντικότερη συζήτηση για την ηθική της τεχνητής νοημοσύνης -τον ρόλο και την αξία του 

ανθρώπου στον κόσμο που υποστηρίζει την τεχνητή νοημοσύνη. 

Παρ’ όλες τις επιτυχίες του τομέα έχουμε οδηγηθεί σε ένα σημείο καμπής και χρήζει ιδιαίτερης 

προσοχής. Είναι πλέον επείγον να σκεφτούμε σοβαρά τα μειονεκτήματα και τους κινδύνους που 

αποκαλύπτει η ευρεία εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης. Η αυξανόμενη ικανότητα 

αυτοματοποίησης αποφάσεων σε κλίμακα είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Τα σκόπιμα deepfakes ή απλά 

αλόγιστοι αλγόριθμοι που κάνουν συστάσεις κρίσιμες για την αποστολή μπορεί να οδηγήσουν σε 

παραπλάνηση, διάκριση και ακόμη και σωματική βλάβη. Οι αλγόριθμοι που έχουν εκπαιδευτεί σε 

ιστορικά δεδομένα προορίζονται για να ενισχύσουν ή ακόμη και να επιδεινώσουν τις υπάρχουσες 

προκαταλήψεις και ανισότητες. 

Αυτές οι μελλοντικές εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να φαίνονται πολύ περίπλοκες 

και μακρινές, ωστόσο θα φτάσουν πιο γρήγορα από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε. Η τεχνολογία AI 

υπάρχει εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια, αλλά οι πολύ μεγάλες ποσότητες δεδομένων και η 

αύξηση της υπολογιστικής ισχύος έχουν οδηγήσει σε τεράστιες προόδους τα τελευταία χρόνια σε 

αυτόν τον τομέα. Η τεχνητή νοημοσύνη θεωρείται σημαντικό στοιχείο της ψηφιακής ανάπτυξης της 

κοινωνίας. Λέγεται ότι οι μελλοντικές εφαρμογές θα φέρουν τεράστιες αλλαγές, αλλά όλοι 

γνωρίζουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ήδη παρούσα στην καθημερινή μας ζωή και αναμένουμε 

για το πως θα εξελιχτεί στο μέλλον. 
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