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1. Διοικητική σύνοψη
Τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη
Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) είναι η ικανότητα μιας μηχανής να αναπαράγει τις ανώτερες (ευφυείς)
γνωστικές λειτουργίες ενός ανθρώπου (πχ μάθηση, σχεδιασμός, δημιουργικότητα, σύνθετες
αποφάσεις, κατανόηση περιβάλλοντος, κτλ), συνήθως με πλήρη αυτονομία. Αποτελεί το σημείο τομής
πολλαπλών επιστημών και κυρίως των μαθηματικών (ειδικά της μαθηματικής λογικής), της
πληροφορικής, της νευρολογίας, της γλωσσολογίας και της μηχανικής.
Είναι βασική τεχνολογία αιχμής στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση που αναμένεται να φέρει
θεμελιώδεις αλλαγές σε επιχειρήσεις και δημόσιο τομέα. Αν και έχει χαρακτηριστεί ως «τεχνολογία 4ης
γενιάς» από τις αρχές του 1990, οι πραγματικές της δυνατότητες τώρα γίνονται ευρύτερα αντιληπτές.
Σε αντίθεση με παλαιότερες ΤΠΕ, τα συστήματα ΤΝ δεν βασίζονται σε προ-εγκατεστημένους
αλγόριθμους. Η ΤΝ γνωρίζει μόνο τα αξιώματα ή τις απαγορεύσεις που πρέπει να ικανοποιεί κάθε
λειτουργία της με την «ευφυΐα» της να έγκειται στην αυτονομία για το είδος της λειτουργίας που θα
επιλέξει για να ολοκληρώσει μια εργασία. Συνεπώς, τα συστήματα ΤΝ μεγιστοποιούν τη χρησιμότητα
τους σε εργασίες που βασίζονται σε γνώση και εμπειρία, σύνθετους συλλογισμούς ή ευφυή διάδραση
με το περιβάλλον. Υποστηρικτικές εργασίες όπως αριθμητικοί υπολογισμοί ή εργασίες ρουτίνας
μπορούν να αυτοματοποιηθούν εξίσου αποτελεσματικά από «παραδοσιακές» τεχνολογίες.
Τα οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης
Σε διεθνές επίπεδο, η ΤΝ εξελίσσεται σε τεχνολογία στρατηγικής σημασίας και σε βασικό μοχλό
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, αλλά και αναβάθμισης των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. Τα
συστήματα ΤΝ έχουν σημαντικά οφέλη. Οι επιχειρήσεις με λύσεις ΤΝ, εμφανίζουν περιθώρια κέρδους
έως 17% καλύτερα από τον ανταγωνισμό, με συστήματα προληπτικής συντήρησης, μείωσης
σφαλμάτων στην παραγωγή, υποβοήθησης εργασιών από ρομποτικές μηχανές, προβλέψεις ζήτησης,
διαχείριση ποιότητας, εξ΄ αποστάσεως εξυπηρέτηση πελατών, λήψη αποφάσεων χωρίς ανθρώπινη
παρουσία, κτλ. Ενδεικτικά, οι βιομηχανικές επιχειρήσεις μπορούν να βελτιώσουν έως 5% την
αποδοτικότητα στην παραγωγή, έως 13% την κερδοφορία, έως 12% εξοικονόμηση καυσίμων, έως 10%
το χρόνο διάθεσης προϊόντων στην αγορά. Στο λιανικό εμπόριο, επιτυγχάνεται έως 20% μείωση στα
αποθέματα, έως 30% μείωση του χρόνου αποθεματοποίησης και έως 30% αύξηση των online
πωλήσεων. Στην ηλεκτρική ενέργεια επιφέρει έως 20% αύξηση της παραγωγής και έως 20% βελτίωση
της κερδοφορίας.
Τα συστήματα ΤΝ επίσης μπορούν να προσφέρουν λύσεις σε σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις, όπως η
ταχύτερη εύρεση θεραπειών, η βελτίωση της παραγωγικότητας του νοσηλευτικού προσωπικού (έως
50%), η μείωση των δαπανών υγείας (έως 10%), η ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
κτλ. Στο δημόσιο τομέα, η ενσωμάτωση λύσεων ΤΝ προσφέρει βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών
προς τον πολίτη με αδιάλειπτη εξυπηρέτηση αλλά και αυτοματοποίηση των επαναλαμβανόμενων και
χρονοβόρων εργασιών. Ενδεικτικά, η εθνική πύλη δημόσιων υπηρεσιών της Πορτογαλίας χρησιμοποιεί
συστήματα ΤΝ για να επικοινωνεί με πολίτες από το 2019. Το πρώτο εξάμηνο λειτουργίας
ολοκληρώθηκαν πάνω από 46.000 συνομιλίες ανθρώπου – μηχανής, χωρίς ο πολίτης να απευθυνθεί σε
φυσικό πρόσωπο (δημόσιο υπάλληλο) για να εξυπηρετηθεί. Στη Λετονία οι αντίστοιχες επιδόσεις ήταν
στις 22.000 συνομιλίες. Συστήματα ΤΝ χρησιμοποιούνται συχνά στο σχεδιασμό μέτρων πολιτικής. Η
προσομοίωση σύνθετων οικονομικών και κοινωνικών μηχανισμών πριν την πραγματική εφαρμογή ενός
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μέτρου επιτρέπει δοκιμές με διαφορετικές επιλογές πολιτικής και αξιολόγηση τυχόν ανεπιθύμητων
συνεπειών.
Η τεχνητή νοημοσύνη στην Ελλάδα
Η Ελλάδα βρίσκεται στα αρχικά στάδια προετοιμασίας ενός εθνικού σχεδίου, χωρίς ωστόσο εμφανή
βήματα προόδου ή κάποια δομημένη διαβούλευση με τις επιχειρήσεις και την ερευνητική κοινότητα.
Βρίσκεται στην 23η θέση του σχετικού δείκτη (Government AI Readiness Index) όταν ήδη 16 χώρες της
ΕΕ υλοποιούν εθνικές στρατηγικές και 5 βρίσκονται σε τελικό στάδιο σχεδιασμού.
Αν και η πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων επενδύει σημαντικούς πόρους σε ΤΠΕ (16η θέση
στην ΕΕ-28), η αξιοποίηση της ΤΝ παραμένει χαμηλή (δείτε εδώ), με μόλις το 3% των επιχειρήσεων να
αξιοποιεί λύσεις ΤΝ έναντι 45% παγκοσμίως. Παράλληλα, ενώ το 85% των Ελλήνων CEOs
αντιλαμβάνεται τις δυνατότητες της ΤΝ, το 54% δηλώνει πως η ΤΝ δεν αποτελεί επενδυτική
προτεραιότητα, με αποτέλεσμα οι επενδύσεις να συνεχίζουν να εστιάζουν σε συστήματα
ξεπερασμένων δυνατοτήτων (26η θέση στην ΕΕ-28 στο σχετικό δείκτη, εδώ). Ομοίως, θεωρούν τη ΤΝ
ανώριμη τεχνολογία πιθανώς επειδή δεν γνωρίζουν σε βάθος την 30ετή εφαρμοσμένη έρευνα αιχμής
σε ελληνικά και ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Σημαντικοί ανασταλτικοί παράγοντες στην ταχύτερη
αξιοποίηση της ΤΝ είναι η έλλειψη ικανού όγκου αξιοποιήσιμων δημόσιων πληροφοριών και
υπολογιστικής ισχύος μέσα στις επιχειρήσεις.
Ανάγκη για ένα εθνικό πρόγραμμα
Για την κάλυψη του τεχνολογικού κενού, είναι αναγκαία τόσο η κινητοποίηση των επιχειρήσεων, όσο
και δημόσιες πολιτικές για επενδύσεις, άνοιγμα των δημοσίων δεδομένων και ενίσχυση των ψηφιακών
δεξιοτήτων.
Το Παρατηρητήριο Ψηφιακού Μετασχηματισμού του ΣΕΒ αντιλαμβανόμενο τον καταλυτικό ρόλο της
ΤΝ στη διεθνή ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, θέτει σε δημόσια διαβούλευση πρόταση για ένα
εθνικό πρόγραμμα αξιοποίησης της ΤΝ με επτά στόχους:
1. Επιτάχυνση ιδιωτικών επενδύσεων σε συστήματα ΤΝ.
2. Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, ειδικά σε θέματα ΤΝ.
3. Διεύρυνση δημόσιων επενδύσεων με συστήματα ΤΝ για την παροχή σύγχρονων υπηρεσιών
που θα βελτιώσουν το επίπεδο εξυπηρέτησης των πολιτών.
4. Ανάπτυξη εξοπλισμού υψηλής υπολογιστικής ισχύς και κατάλληλων τηλεπικοινωνιακών
υποδομών.
5. Δημιουργία κέντρων αριστείας εντός των πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων όπου
αναπτύσσονται καινοτόμες προτάσεις ΤΝ που ανταποκρίνονται όμως στις εμπορικές ανάγκες
της βιομηχανίας εντός Ελλάδας αλλά και διεθνώς.
6. Ανοικτότητα δημόσιων δεδομένων.
7. Κανόνες δεοντολογίας, με σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα και τους νόμους.
Η αρχιτεκτονική του προγράμματος εξειδικεύεται περαιτέρω σε 21 δράσεις στο ακόλουθο σχήμα.
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Τα οφέλη από την αξιοποίηση της ΤΝ στην Ελλάδα
Η ΤΝ μπορεί να αποτελέσει παράμετρο οικονομικής ανάπτυξης, όπως αποτυπώνεται σε σχετικές
έρευνες (ενδεικτικά εδώ). Η διάχυση της ΤΝ στην Ελλάδα μπορεί να αυξήσει αθροιστικά το ΑΕΠ σε 15
χρόνια κατά $195 δισ. (σε σταθερές τιμές 2010). Η αύξηση σε ποσοστό 40%, θα τροφοδοτηθεί από
λύσεις έξυπνης αυτοματοποίησης, σε ποσοστό 24% από την πιο αποτελεσματική χρήση των
ανθρώπινων πόρων, σε ποσοστό 21% από τη βέλτιστη χρήση του κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και σε
ποσοστό 15% από τη διάχυση της καινοτομίας. Η ίδια ανάλυση δείχνει ότι οι επενδύσεις σε ΤΝ
μπορούν να ενισχύσουν τα έσοδα των επιχειρήσεων έως 30%, μέσα σε 4 χρόνια, με ανάλογη τόνωση
της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και της αποδοτικότητας. Επιπλέον, η ανάπτυξη ΤΝ στην Ελλάδα θα
συνδράμει καθοριστικά στον περιορισμό της διαρροής ταλέντου STEM στο εξωτερικό.
Πρώτο βήμα για το σχεδιασμό και εφαρμογή της στρατηγικής πρέπει να αποτελέσει η δημιουργία ενός
μηχανισμού διακυβέρνησης, σε σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Προτείνεται συνεπώς η
σύσταση Εθνικής Επιτροπής Τεχνητής Νοημοσύνης για το συντονισμό της στρατηγικής, τη συνεργασία
με τα εμπλεκόμενα Υπουργεία, τη διαμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου και του κώδικα
δεοντολογίας, αλλά και τη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.
Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω προκλήσεις, ο ΣΕΒ εξειδικεύει την εθνική στρατηγική (εδώ) για την
προσαρμογή της οικονομίας στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση που παρουσίασε στο Βιομηχανικό
Συνέδριο παρουσία του πρωθυπουργού το Δεκέμβριο του 2019. Η παρούσα έκδοση του
Παρατηρητηρίου Ψηφιακού Μετασχηματισμού του ΣΕΒ, έχει ως σκοπό να ενημερώσει τις επιχειρήσεις
για τα οφέλη που μπορεί να έχει μια συνεκτική αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Επίσης,
αναδεικνύει τα βήματα δημόσιων πολιτικών για να επιτάχυνση των επενδύσεων σε αυτή την
τεχνολογία αιχμής αλλά και την προετοιμασία των εργαζομένων με νέες δεξιότητες.
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2. Βασικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες των τεχνολογιών ΤΝ
2.1 Τεχνολογίες ΤΝ και συνοπτική αναφορά
Computer Vision: Απόκτηση, επεξεργασία, ανάλυση και κατανόηση χρήσιμων πληροφοριών από
ψηφιακές εικόνες ή βίντεο, ώστε στη συνέχεια το σύστημα να προβεί στην κατάλληλη ενέργεια. Τα
οπτικά δεδομένα μπορεί να έχουν διάφορες μορφές, όπως ακολουθίες βίντεο, λήψεις από πολλαπλές
κάμερες, εικόνες από ιατρικές απεικονιστικές συσκευές, κ.ά. Σημαντική υποκατηγορία αποτελεί το
Image Recognition, που αναφέρεται στον εντοπισμό χαρακτηριστικών σε μια εικόνα.
Natural Language Processing: Αυτοματοποιημένη επεξεργασία και ανάλυση γλώσσας σε προφορική
ή/και γραπτή μορφή μέσω ειδικού λογισμικού και στη συνέχεια απόκριση σε φυσική γλώσσα ή
υλοποίηση ενέργειας. Η τεχνολογία χρησιμοποιεί text analytics για την κατανόηση της δομής και του
περιεχομένου του κειμένου, μέσω τεχνικών statistical και machine learning. Περιλαμβάνει τόσο
μηχανισμούς που λαμβάνουν κείμενα και ομιλίες σαν εισερχόμενα δεδομένα (inputs), όσο και
μηχανισμούς που παράγουν κείμενα σαν εξερχόμενα δεδομένα (outputs). Σημαντική υποκατηγορία:
Audio Processing – Speech Recognition, που αφορά την ταυτοποίηση, αναγνώριση και ανάλυση ήχου
και ομιλίας, καθώς και την αποκωδικοποίηση ανθρώπινης ομιλίας και μετατροπή της σε μορφή
συμβατή με υπολογιστικές εφαρμογές. Αντικαθιστά άλλες μεθόδους εισαγωγής πληροφοριών
(πληκτρολόγηση, clicking, κ.λπ.).
Knowledge Representation: Περιγραφή και επικοινωνία γνώσεων και πληροφοριών, ώστε να
διευκολυνθεί η εξαγωγή συμπερασμάτων και η λήψη αποφάσεων.
Machine Learning: Χρήση δεδομένων ή εμπειριών από έναν υπολογιστή, ο οποίος έτσι «μαθαίνει» και
βελτιώνει τον τρόπο διενέργειας προβλέψεων ή υλοποίησης μιας ενέργειας. Οι πλατφόρμες machine
learning χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο, με τη βοήθεια μηχανισμών, APIs, big data,
διαφόρων εφαρμογών, κ.λπ.
Deep Learning: Αποτελεί ειδική κατηγορία του machine learning. Χρησιμοποιεί τεχνητά νευρωνικά
δίκτυα για να αναγνωρίσει τάσεις και συσχετισμούς σε πολύ μεγάλα σύνολα δεδομένων.
Knowledge-based Systems: Προσομοίωση της ικανότητας λήψης αποφάσεων ενός ειδικούκαι επίλυση
σύνθετων προβλημάτων με συλλογιστική διαδικασία, βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών της βάσης
πληροφοριών.

2.2 Περιοχές εφαρμογής τεχνολογιών ΤΝ
Π1. Παραδείγματα εφαρμογών τεχνολογιών ΤΝ
Τεχνολογίες ΤΝ

Ενδεικτικές εφαρμογές

Computer vision

- Εξέταση και κατανόηση περιβάλλοντος σε οχήματα αυτόνομης οδήγησης.
Κάμερες τραβούν βίντεο υπό διάφορες γωνίες και τροφοδοτούν
λογισμικό computer vision, το οποίο επεξεργάζεται σε πραγματικό χρόνο
τις εικόνες για να αναγνωρίσει εμπόδια και χαρακτηριστικά του δρόμου,
οδικά σήματα, άλλα οχήματα, πεζούς, κ.λπ. Το όχημα, με βάση τις
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πληροφορίες αυτές, μπορεί να καθορίσει την πορεία του.
- Εφαρμογές αναγνώρισης προσώπου, όπου μηχανισμοί computer vision
εντοπίζουν χαρακτηριστικά και τα συγκρίνουν με προφίλ προσώπων που
είναι αποθηκευμένα στη βάση δεδομένων. Έτσι γίνεται ταυτοποίηση
ατόμων.
- Εφαρμογές augmented και mixed reality σε smart phones, tablets και
smart glasses. Εντοπισμός αντικειμένων στον πραγματικό κόσμο, ώστε να
καθοριστεί το σημείο στην οθόνη της συσκευής όπου θα τοποθετηθεί
κάποιο ψηφιακό αντικείμενο.
- Αυτοματοποίηση υπηρεσιών υγείας, όπως εντοπισμός καρκινωμάτων σε
εικόνες δέρματος, ή εύρεση συμπτωμάτων ασθενειών σε ακτινογραφίες
και τομογραφίες.
Text Analytics &
Natural Language
Processing

- Ανίχνευση δραστηριοτήτων εξαπάτησης.
- Εφαρμογές αναγνώρισης.
- Αυτόματοι βοηθοί (chatbots), κυρίως στο internet, διάφορες εφαρμογές
και πλατφόρμες ανταλλαγής μηνυμάτων.
- Εξαγωγή μη δομημένων δεδομένων.

Audio Processing –
Speech Recognition

- Εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας, όπου η ομιλία χρησιμοποιείται ως μέρος
του user interface για τη δημιουργία προκαθορισμένων ή
εξατομικευμένων φωνητικών εντολών.
- Διαδραστικά συστήματα σε αυτοκίνητα, τα οποία δέχονται φωνητικές
εντολές από τον οδηγό (π.χ. πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων,
επιλογή ραδιοφωνικών σταθμών, αναπαραγωγή μουσικής από το smart
phone).
- Voice assistants (Google Assistant, Siri, κ.ά.).

Machine Learning

- Μεγάλο εύρος εφαρμογών σε επιχειρήσεις, κυρίως σε ότι αφορά σε
πρόβλεψη ή κατάταξη. Ενδεικτικά: αναγνώριση εικόνων,
κατηγοριοποίηση ειδήσεων, συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου,
κατηγοριοποίηση email και φιλτράρισμα spam, αναγνώριση ομιλίας, κ.ά.

Deep Learning

- Εμπειρία καταναλωτή, online λύσεις αυτοεξυπηρέτησης, π.χ. chatbots σε
καταστήματα.
- Αναγνώριση πινακίδων και πεζών κατά την αυτόνομη οδήγηση.
- Προηγμένες λύσεις computer vision στην ταξινόμηση εικόνων, την
ανίχνευση αντικειμένων και την κατάτμηση ή αποκατάσταση των
εικόνων.
- Αυτόματη δημιουργία κειμένου, με σωστή ορθογραφία και τρόπο
γραφής, βάσει ενός κειμένου-παραδείγματος.
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Λόγω του μεγάλου εύρους εφαρμογών του machine learning, παραθέτουμε τον ακόλουθο Πίνακα 2, ο
οποίος αναφέρεται σε διάφορες τεχνικές και σε ποιες περιπτώσεις αυτές χρησιμοποιούνται:
Π2. Τεχνικές machine learning και παραδείγματα χρήσης
Τεχνική machine learning
Περιγραφή
Παραδείγματα τεχνικών
machine learning
Ταξινόμηση (Classification)
Μαθαίνει τα χαρακτηριστικά
 απόφαση για το αν μια
μιας συγκεκριμένης
αποστολή εμπορευμάτων
κατηγορίας, επιτρέποντας στο
πρέπει να περάσει από
μοντέλο ΤΝ να ταξινομήσει
έλεγχο συνόρων
άγνωστα δεδομένα στις
 απόφαση για το αν ένα
υφιστάμενες κατηγορίες
email είναι spam ή όχι
Regression
Πρόβλεψη τιμής για ένα
 πρόβλεψη της αξίας αγοράς
άγνωστο σημείο δεδομένων
ενός σπιτιού από
πληροφορίες όπως:
μέγεθος, τοποθεσία,
παλαιότητα
 πρόβλεψη των
συγκεντρώσεων
ατμοσφαιρικής ρύπανσης
στις πόλεις
Clustering
Εντοπισμός ομάδων συναφών
 ομαδοποίηση πελατών
δεδομένων σε ένα σύνολο
λιανικής για τον εντοπισμό
δεδομένων
υπο-ομάδων με
συγκεκριμένες
καταναλωτικές συνήθειες
 ομαδοποίηση δεδομένων
smart-meter για τον
εντοπισμό ομάδων
ηλεκτρικών συσκευών και τη
δημιουργία αναλυτικών
λογαριασμών ηλεκτρικού
ρεύματος
Πολλαπλή μάθηση
Περιορισμός των δεδομένων
 χρησιμοποιείται από
στις πιο σχετικές μεταβλητές
datascientists κατά την
ώστε να γίνουν τα μοντέλα πιο
εκτίμηση ή ανάπτυξη άλλων
ακριβή
τύπων machine learning
Κατάταξη (Ranking)
Εκπαίδευση ενός μοντέλου ΤΝ
 προβολή σελίδων με σειρά
να κατατάσσει νέα δεδομένα
σχετικότητας όταν ένας
σύμφωνα με λίστες που έχει
χρήστης αναζητάει μια
ήδη δει
ιστοσελίδα
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2.3 Εφαρμογές της ΤΝ στη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις
Οι εφαρμογές των τεχνολογιών TN στη βιομηχανία αποτελούν παράμετρο βελτίωσης της
αποτελεσματικότητας των γραμμών παραγωγής, της ποιότητας των προϊόντων και της ασφάλειας των
εργαζομένων. Κάποιοι από τους τρόπους εφαρμογής αναφέρονται ακολούθως:
Προληπτική Συντήρηση (Predictive Maintenance)
Η συνεχής συντήρηση των μηχανών και εξοπλισμού της γραμμής παραγωγής, και επομένως ο χρόνος
που τα μηχανήματα βρίσκονται εκτός λειτουργίας (downtime), αποτελεί σημαντικό κόστος για μια
μεταποιητική επιχείρηση, επηρεάζοντας σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο λειτουργίας της. Ωστόσο,
μεγαλύτερο κόστος προκαλούν οι μη αναμενόμενες διακοπές συντήρησης λόγω κάποιας βλάβης,
επηρεάζοντας αρνητικά την παραγωγικότητα και εν τέλει την εικόνα της εταιρείας στους πελάτες.
Μάλιστα, πολλές επιχειρήσεις δεν μπορούν να προσδιορίσουν πότε ο εξοπλισμός τους θα χρειαστεί
συντήρηση, αναβάθμιση ή αντικατάσταση. Παρά το γεγονός ότι έχουν επίγνωση του υψηλού κόστους
του χρόνου διακοπής λειτουργίας, οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν για να τον μειώσουν δεν είναι
ιδιαίτερα αποτελεσματικές.
Στο σημείο αυτό, λύση στο κρίσιμο ζήτημα της προληπτικής συντήρησης μπορεί να δώσει η ΤΝ. Οι
σχετικές εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί, χρησιμοποιούν μηχανισμούςυπό τη μορφή διαδικασιών
machine learning και τεχνητών νευρωνικών δικτύων, για να προβλέψουν τις δυσλειτουργίες του
μηχανολογικού εξοπλισμού. Έτσι, οι τεχνικοί ενημερώνονται αρκετά νωρίς σχετικά με τα μέρη που θα
χρειαστούν έλεγχο και τα εργαλεία και μεθόδους που πρέπει να χρησιμοποιήσουν, με αποτέλεσμα να
διενεργούνται απολύτως στοχευμένες επιδιορθώσεις που προγραμματίζονται εκ των προτέρων. Τα
οφέλη είναι ο σημαντικός περιορισμός των σχετικών εξόδων, μεγάλο μέρος των οποίων προκαλείται
από τις μη αναμενόμενες διακοπές λειτουργίας, καθώς και η επέκταση της υπολειπόμενης ωφέλιμης
ζωής των μηχανημάτων.
Ποιότητα 4.0 (Quality 4.0)
Η ένταση του ανταγωνισμού έχει αναγκάσει τις βιομηχανικές επιχειρήσεις να εισάγουν πολύ σύντομα
τα προϊόντα τους από τη γραμμή παραγωγής στην αγορά, γεγονός που δυσχεραίνει τη διατήρηση
υψηλών επιπέδων ποιότητας και την τήρηση των σχετικών προδιαγραφών της νομοθεσίας.
Παράλληλα, οι καταναλωτές / πελάτες «πιέζουν» για ποιοτικά προϊόντα, «τιμωρώντας» άμεσα τις
επιχειρήσεις σε περιπτώσεις ελαττωματικών παρτίδων και ανακλήσεων.
Σε θέματα ποιότητας, εφαρμόζονται μηχανισμοί ΤΝ που προειδοποιούν σχετικά με την εκδήλωση
επικείμενων σφαλμάτων στην παραγωγή (π.χ. αποκλίσεις από τις εργοστασιακές ρυθμίσεις, μικρές
ανωμαλίες στη λειτουργία των μηχανών, αλλαγές στις πρώτες ύλες), τα οποία είναι πιθανό να
προκαλέσουν ποιοτική υποβάθμιση του προϊόντος. Η πρόωρη διευθέτηση αυτών των θεμάτων με τη
βοήθεια της ΤΝ, μπορεί να διασφαλίσει υψηλό επίπεδο ποιότητας. Επιπλέον, οι εφαρμογές Quality 4.0
χρησιμοποιούνται και για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τη χρήση και απόδοση των προϊόντων
στην πράξη, γεγονός ιδιαίτερα χρήσιμο για τα τμήματα Ε&Α.
Συνεργασία ανθρώπου & ρομπότ
Σύμφωνα με τη Διεθνή Ομοσπονδία Ρομποτικής (International Federation of Robotics), στα τέλη του
2018 εκτιμάται ότι λειτουργούσαν παγκοσμίως 1,3 εκ. βιομηχανικά ρομπότ σε εργοστασιακές
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εγκαταστάσεις. Η ολοένα και αυξανόμενη χρήση ρομποτικών συστημάτων στις γραμμές παραγωγής
των βιομηχανιών συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη και υιοθέτηση καινοτομιών στην ΤΝ, οι οποίες
επιτρέπουν στα ρομπότ να εκτελούν πιο σύνθετες λειτουργίες και να λαμβάνουν αυτόνομες
αποφάσεις, βάσει real-time δεδομένων.
Σχεδιασμός προϊόντων
Η ΤΝ επιφέρει αλλαγές και στον τρόπο σχεδιασμού των προϊόντων. Μια ενδεικτική μέθοδος είναι η
εισαγωγή από τους σχεδιαστές και μηχανικούςδεδομένων όπως επιθυμητοί σχεδιαστικοί στόχοι, τύποι
υλικών, μέθοδοι παραγωγής και περιορισμοί κόστους και χρόνου, σε έναν μηχανισμό ΤΝ (αναφέρεται
ως λογισμικό generative design), ο οποίος δημιουργεί και επεξεργάζεται όλους τους πιθανούς
συνδυασμούς, καταλήγοντας σε μια ομάδα βέλτιστων λύσεων. Οι προτεινόμενες λύσεις ελέγχονται στη
συνέχεια με machine learning, ώστε να διαπιστωθεί πιο design λειτουργεί καλύτερα στην πράξη. Η
διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να επιλεγεί η βέλτιστη σχεδιαστική λύση.
Προσαρμογή στις μεταβολές της αγοράς
Πρόκειται για χρήση μηχανισμών για βελτιστοποίηση των εφοδιαστικών αλυσίδων, ώστε οι
μεταποιητικές εταιρείες να προσαρμόζονται στις συνεχείς και πολλές φορές απροσδόκητες αλλαγές της
αγοράς. Οι μηχανισμοί σχηματίζουν εκτιμήσεις για τις μεταβολές της ζήτησης βάσει παραμέτρων όπως
κοινωνικοοικονομικές και μακροοικονομικές συνθήκες, πολιτικό περιβάλλον, καιρικές συνθήκες,
καταναλωτική συμπεριφορά, κ.λπ. Οι πληροφορίες που προκύπτουν επιτρέπουν τη βελτιστοποίηση
του ελέγχου των αποθεμάτων, της κατανάλωσης ενέργειας και της προμήθειας πρώτων υλών.
Καλές πρακτικές από επιχειρήσεις του εξωτερικού
Βιομηχανία




Στο εργοστάσιο Electronic Works Amberg (EWA) της Siemens, οι εργαζόμενοι διαχειρίζονται και
ελέγχουν την παραγωγή προγραμματιζόμενων λογικών κυκλωμάτων μέσω ενός ψηφιακού
εργοστασίου – αντιγράφου της φυσικής εγκατάστασης. Τα προϊόντα μπορούν και επικοινωνούν
με τις μηχανές που τα κατασκευάζουν μέσω barcodes, ενώ οι μηχανές επικοινωνούν μεταξύ
τους για την αναπλήρωση εξαρτημάτων και τον εντοπισμό προβλημάτων. Σχεδόν το 75% της
παραγωγής είναι πλήρως αυτοματοποιημένο, ενώ το σύνολο της παραγωγής κυκλωμάτων δεν
έχει ελαττώματα.
Μια αεροναυπηγική βιομηχανία εφάρμοσε τεχνολογίες ΤΝ για τη διόρθωση
αναποτελεσματικών διαδικασιών στη γραμμή παραγωγής, εξοικονομώντας $350 εκ. Εργαλεία
advanced analytics επιθεωρούν τα δεδομένα από κάθε βήμα της γραμμής συναρμολόγησης.
Βάσει των αποτελεσμάτων των αναλύσεων, επανακαθορίζονται οι λειτουργικές διαδικασίες
(κάτι που αποφέρει το 60% της εξοικονόμησης). Επίσης, η χρήση μηχανισμών machine learning,
ρομποτικών συστημάτων και αυτόνομων οχημάτων, βελτιώνει τα κόστη αποθήκευσης και
μειώνει τις ποσότητες των αποθεμάτων.

Λιανικό εμπόριο


H γερμανική εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου Otto χρησιμοποιεί ένα σύστημα deep learning,
το οποίο έχει τη δυνατότητα να αναλύει και να επεξεργάζεται τεράστιο όγκο συναλλαγών, αλλά
και να προβλέπει τις αγορές των πελατών, πριν ακόμα προβούν στην παραγγελία τους. Το
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εργαλείο έχει επιτρέψει στην Otto να μειώσει τα πλεονάζοντα αποθέματα κατά 20% και τις
επιστροφές προϊόντων κατά περισσότερο από 2 εκ. αντικείμενα το χρόνο. Η ακρίβεια
προβλέψεων του συστήματος όσον αφορά τον όγκο πωλήσεων της εταιρείας τα επόμενα 30
χρόνια ανέρχεται στο 90%. Επομένως, η Otto του έχει δώσει την ευχέρεια να προβαίνει σε
παραγγελίες 200.000 αντικειμένων από τους προμηθευτές της κάθε μήνα, χωρίς ανθρώπινη
παρέμβαση.
 Η Ocado, online super market στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχει ενσωματώσει την ΤΝ σε μεγάλο
μέρος των βασικών της λειτουργιών. Στην αποθήκη, μηχανισμοί machine learning κατευθύνουν
χιλιάδες προϊόντα σε ένα πολύπλοκο σύστημα ιμάντων μεταφοράς και τα παραδίδουν στους
εργαζόμενους έγκαιρα, ώστε να γεμίσουν τις τσάντες. Στη συνέχεια, ρομπότ κατευθύνουν τις
τσάντες στα φορτηγά, οι οδηγοί των οποίων χρησιμοποιούν μια εφαρμογή ΤΝ που επιλέγει τη
βέλτιστη διαδρομή βάσει καιρικών και κυκλοφοριακών συνθηκών.
 Στο AmazonGo, ένα πειραματικό grocery store της Amazon στο Σηατλ, οι πελάτες επιλέγουν τα
προϊόντα που θέλουν από τα ράφια και φεύγουν από το κατάστημα, χωρίς να περνούν από
ταμεία (ή σημεία self-checkout). Το σύστημα computer vision που χρησιμοποιείται, τους
εντοπίζει με την είσοδό τους στο κατάστημα και τους συνδέει με τα προϊόντα που επιλέγουν
από τα ράφια. Με την αναχώρηση των πελατών από το χώρο, το σύστημα αφαιρεί το κόστος
των προϊόντων που βρίσκονται στις τσάντες των πελατών από τους λογαριασμούς τους στην
Amazon και στέλνει την απόδειξη αγορών μέσω email.
Ενέργεια




H GE Renewables, με δραστηριότητα στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ανέπτυξε
εργαλείο ψηφιακών αιολικών πάρκων (“digital wind farms”). Η καινοτομία βελτιστοποιεί τις
αποδόσεις των εγκαταστάσεων με ένα εργαλείο machine learning που εφαρμόζεται στους
αισθητήρες δεδομένων των τουρμπίνων, καθώς και αρθρωτές τουρμπίνες που μπορούν να
προσαρμοστούν στις συνθήκες κάθε εγκατάστασης. Η GE προβλέπει ότι η τεχνολογία θα
μπορούσε να ενισχύσει την παραγωγή ενέργειας ενός αιολικού πάρκου έως 20% και να
δημιουργήσει επιπλέον αξία $100 εκ. κατά τη διάρκεια ζωής μιας εγκατάστασης 100 MW.
Η Nest, εταιρεία της Google, δημιούργησε ένα θερμοστάτη που συνδέεται με το Wi-Fi της
οικίας. Η εφαρμογή δημιουργεί ένα προσωποποιημένο πρόγραμμα θέρμανσης, σύμφωνα με
τις συνήθειες του χρήστη, με έναν αισθητήρα κίνησης που αντιλαμβάνεται πότε το σπίτι είναι
άδειο και δεν χρειάζεται θέρμανση.

Γενικά, τα εργαλεία ΤΝ μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στα
στάδια των προβλέψεων, παραγωγής, προώθησης και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών ως εξής:
Α) Προβλέψεις


Οι επιχειρήσεις διαμορφώνουν πιο ακριβείς προβλέψεις για την εφοδιαστική τους αλυσίδα και
τη ζήτηση και αποθεματοποιούν μόνο τις ποσότητες που θα πωληθούν, ελαχιστοποιώντας έτσι
τα περισσεύματα. Παράλληλα, βάσει των προβλεπόμενων τάσεων πωλήσεων, διενεργούν
αυτοματοποιημένα προμήθειες προϊόντων που έχουν πιθανότητες να τύχουν υψηλής
αποδοχής στην αγορά.



Τα τμήματα Ε&Α προβλέπουν ποια από τα πρωτότυπα που αναπτύσσουν είναι πιθανότερο να
πετύχουν ή να αποτύχουν στην αγορά.



Ο χρόνος time to market μπορεί να μειωθεί σε ποσοστό 10% και πάνω.
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Β) Παραγωγή


Επιτυγχάνεται βελτίωση της ποιότητας και της αξιοπιστίας της παραγωγής, ενώ μειώνεται ο
χρόνος διακοπής λειτουργίας και συντήρησης των μηχανημάτων, με αποτέλεσμα την αύξηση
της παραγωγικότητας.



Μειώνονται τα σφάλματα κατά την παραγωγική διαδικασία (περιπτώσεις απορρίψεων ή
επανάληψης της επεξεργασίας), κάτι που βελτιώνει το επίπεδο ποιότητας.
Γ) Προώθηση


Οι επιχειρήσεις μπορούν να τιμολογούν τα προϊόντα και υπηρεσίες τους δυναμικά, αυξάνοντας
τις τιμές όταν εκδηλώνεται σημαντική ζήτηση και το αντίθετο. Εργαλεία ΤΝ προσδιορίζουν την
ελαστικότητα τιμής για κάθε προϊόν και προσαρμόζουν ανάλογα τις τιμές, βάσει και της
επιλεχθείσας προϊοντικής στρατηγικής.



Οι επιχειρήσεις εντοπίζουν τα target group που προσφέρουν τα υψηλότερα περιθώρια κέρδους
και προσαρμόζουν ανάλογα χαρτοφυλάκιο και στρατηγική.
Δ) Παροχή


Η εμπειρία πελάτη ενισχύεται, για να γίνει πιο πολυποίκιλη και εξατομικευμένη, προωθώντας
την αφοσίωση στο brand της εταιρείας και αυξάνοντας τις πωλήσεις. Πάντως, σχετικά εργαλεία
χρησιμοποιούνται μόνο για πελάτες που αποφέρουν υψηλότερα κέρδη, λόγω του υψηλού
κόστους που ενέχει η υιοθέτησή τους.

2.4 Εφαρμογές της ΤΝ στο δημόσιο τομέα
Η ενσωμάτωση λύσεων ΤΝ στις δομές και υπηρεσίες του δημόσιου τομέα μπορεί να προσφέρει
σημαντικά οφέλη, τόσο για την εσωτερική λειτουργία του δημοσίου, όσο και για τους πολίτες:
 Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, γεγονός που μεταφράζεται σε εξυπηρέτηση 24/7, αλλά
και προσωποποίηση (tailor-made) μέσω της προσαρμογής τους σε ομάδες πολιτών με παρόμοιες
ανάγκες.
 Παροχή πιο ακριβούς πληροφόρησης και προβλέψεων, π.χ. στον τομέα των ιατρικών
διαγνώσεων.
 Βελτίωση του σχεδιασμού μέτρων πολιτικής, μέσω της προσομοίωσης σύνθετων συστημάτων
που επιτρέπουν στους policy makers να πειραματιστούν με διαφορετικές επιλογές πολιτικής και
να εντοπίσουν ανεπιθύμητες συνέπειες, πριν προχωρήσουν στην εφαρμογή ενός μέτρου.
 Αυτοματοποίηση των επαναλαμβανόμενων και χρονοβόρων εργασιών, κάτι που απελευθερώνει
χρήσιμο χρόνο για τους υπαλλήλους ώστε να απασχοληθούν με πιο αποδοτικές δραστηριότητες,
αλλά και εξοικονομεί δημόσιους πόρους.
 Αύξηση της ασφάλειας με σύγχρονες λύσεις κυβερνοπροστασίας (ιδίως των κρίσιμων
υποδομών).
Το ενεργό ενδιαφέρον του δημοσίου για αγορά συστημάτων ΤΝ και ο καθορισμός κατευθυντήριων
οδηγιών στον τομέα των προμηθειών αναμένεται να αυξήσει το ενδιαφέρον των κατασκευαστριών
εταιρειών και να εντείνει τον μεταξύ τους ανταγωνισμό. Επιπλέον, ο δημόσιος τομέας ενδέχεται να
συνεισφέρει στη διαμόρφωση κάποιων κοινών προτύπων για την ΤΝ, που θα τηρούνται από όλους.
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Ενδεικτικές εφαρμογές
 Ψηφιακοί «βοηθοί»: εκτελούν απλές, επαναλαμβανόμενες διοικητικές διαδικασίες με τη χρήση
γνωστικής τεχνολογίας, όπως έλεγχο emails και μεταφορά δεδομένων μεταξύ αρχείων (Σχήμα 1).
Έτσι, οι υπάλληλοι απαγκιστρώνονται από μη παραγωγικές ενέργειες και μπορούν να
αξιοποιήσουν το χρόνο τους πιο αποδοτικά.
 Chatbots: σημεία διεπαφής μεταξύ πολιτών / επιχειρήσεων και δημοσίων υπηρεσιών.
Επιτρέπουν τηνάμεση παροχή απλών υπηρεσιών και πληροφοριών.
Σχήμα 1: Δομή λειτουργίας ενός ψηφιακού «βοηθού»

Καλές πρακτικές από το εξωτερικό
 Στη Λετονία, το Μητρώο Επιχειρήσεων ανέπτυξε το UNA, ένα chatbot που παρέχει υπηρεσίες
πληροφόρησης 24/7, απαντώντας σε συχνές ερωτήσεις σημερινών ή μελλοντικών
επιχειρηματιών. Η πρόσβαση στο UNA γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του Μητρώου, καθώς και
του Facebook Messenger. Το εργαλείο αντικαθιστά την προσωπική επίσκεψη του
ενδιαφερομένου ή το τηλεφώνημα, επιτρέποντας στους χρήστες να λάβουν απαντήσεις
οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Το UNA αναπτύχθηκε από την κυβέρνηση, σε συνεργασία με
προμηθευτή του ιδιωτικού τομέα. Οι υπάλληλοι του Μητρώου τροφοδοτούν το εργαλείο
συνεχώς με πρόσθετες ερωτήσεις και απαντήσεις, ώστε να το καταστήσουν περισσότερο
ενήμερο και ακριβές. Από την έναρξη της λειτουργίας του, τον Ιούνιο του 2018, έχει απαντήσει
σε περισσότερες από 22.000 ερωτήσεις, σχεδόν 4.000 χρηστών. Η Λετονία, λαμβάνοντας υπόψη
την επιτυχία του UNA, σχεδιάζει την ανάπτυξη ενός chatbot γενικού σκοπού για το σύνολο του
δημόσιου τομέα.
 Στην Πορτογαλία, το Φεβρουάριο του 2019 η κυβέρνηση εγκαινίασε το ePortugal, το νέο portal
δημοσίων υπηρεσιών. Η τοποθεσία παρέχει πρόσβαση στο Sigma, ένα chatbot24/7, που
απαντάει σε συχνές ερωτήσεις που υποβάλλονται από τους πολίτες.Η χρήση του Sigma είναι
δυνατή τόσο για μη εγγεγραμμένους, όσο και για εγγεγραμμένους χρήστες (σε κάθε περίπτωση,
οι απαντήσεις προσαρμόζονται μέσω natural language processing). Σε περίπτωση που το Sigma
αναγνωρίσει ότι η απάντησή του δεν είναι επαρκής, ρωτάει το χρήστη αν επιθυμεί να
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συνομιλήσει με υπάλληλο και τον συνδέει με τηλέφωνο ή email, ανάλογα με την προτίμηση του
χρήστη. Μέχρι τον Ιούλιο του 2019, το Sigma είχε καταγράψει πάνω από 46.000 συνομιλίες.
 Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας National Grid τα τελευταία δύο χρόνια
χρησιμοποιεί 6 drones που επιθεωρούν 7.200 μίλια γραμμών σε Αγγλία και Ουαλία. Τα drones
είναι εξοπλισμένα με υψηλής ανάλυσης φωτογραφικό εξοπλισμό, βίντεο και υπέρυθρες κάμερες
και εντοπίζουν σημεία που έχουν υποστεί διάβρωση, ζημιές, κ.λπ. Με τον τρόπο αυτό, το
National Grid διατηρεί τους πυλώνες και την καλωδίωση σε καλή κατάσταση, ώστε να εφοδιάζει
με ηλεκτρική ενέργεια απρόσκοπτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
 Στην Κίνα, στην πόλη Hangzhou, πληθυσμού 6 εκ., οι αρχές συνεργάζονται με την Alibaba για το
έργο “City Brain”. Στα πλαίσια της πρωτοβουλίας, έχουν τοποθετηθεί εκατοντάδες κάμερες σε
διάφορα σημεία της πόλης, οι οποίες συλλέγουν σε πραγματικό χρόνο δεδομένα για τις
κυκλοφοριακές συνθήκες στους δρόμους. Τα μηχαναγνώσιμα δεδομένα συγκεντρώνονται και
τροφοδοτούνται σε ένα “AI hub”, το οποίο λαμβάνει αποφάσεις για τη ρύθμιση των φαναριών
σε 128 διασταυρώσεις. Ωστόσο, το σύστημα δεν προβαίνει απλώς σε παρακολούθηση και
προσαρμογή της κυκλοφορίας βάσει του αριθμού των οχημάτων, αλλά παίρνει και στρατηγικές
αποφάσεις, όπως τον καθορισμό της διαδρομής των ασθενοφόρων και απελευθέρωση των
λωρίδων μετά από επείγουσες κλήσεις, μειώνοντας έτσι το χρόνο διέλευσής τους κατά 50%.
 Το ιατρικό κέντρο Sheba Medical Center του Ισραήλ χρησιμοποιεί ΤΝ για τη βελτίωση της
αποδοτικότητας της ροής ακτινογραφιών. Για παράδειγμα, όταν το σύστημα εντοπίζει
εγκεφαλική αιμορραγία, εμφανίζει αυτόματα εικόνα του περιστατικού στην οθόνη του
ακτινολόγου, προωθώντας το στην κορυφή της λίστας των εργασιών. Έτσι, ο ακτινολόγος μπορεί
να αναθεωρήσει και να επιβεβαιώσει γρήγορα τη διάγνωση, ενώ ο θεράπων γιατρός μπορεί να
ξεκινήσει άμεσα τη θεραπεία. Το λογισμικό αυτό, εκτός από την προτεραιοποίηση των εργασιών
και τη μείωση του χρόνου διάγνωσης, βελτιώνει τη διαγνωστική ακρίβεια. Σύμφωνα με σχετικές
μετρήσεις, η ΤΝ δίνει ακριβή αποτελέσματα για το 96% των περιπτώσεων, ενώ ο χρόνος
θεραπείας των κρίσιμων περιστατικών έχει μειωθεί κατά 32%.
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3. Η τεχνητή νοημοσύνη σε αριθμούς
3.1 Επενδύσεις σε διεθνές επίπεδο
Η ΤΝ συγκεντρώνει ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον σε διεθνές επίπεδο, καθώς επιχειρήσεις όλων των
μεγεθών, από μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους μέχρι start-ups, αρχίζουν να αναγνωρίζουν τα οφέλη
που μπορούν να αποκομίσουν από μια τεχνολογία που αναμένεται να αποτελέσει έναν disruptor για το
επόμενο στάδιο ψηφιοποίησης. Εξάλλου, η πρόοδος που έχει υλοποιηθεί τόσο σε υπολογιστική ισχύ
όσο και σε σύνολα δεδομένων και αλγόριθμους, έχει καταστήσει δυνατή την εφαρμογή της ΤΝ στην
πράξη.
Η αξία των παγκόσμιων επενδύσεων στην ΤΝ εμφανίζει σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης, μέγεθος
ωστόσο που σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με τους κλάδους τεχνολογίας. Πρόσφατη εκτίμηση της
McKinsey1 οριοθετεί τις συνολικές επενδύσεις για το 2016 στο εύρος των $26 δισ. έως $39 δισ., με το
μέγεθος αυτό να καταγράφει τριπλάσια άνοδο σε σχέση με το 2013. Οι παγκόσμιες επενδύσεις,
σύμφωνα με εκτιμήσεις της IDC, το 2023 θα ανέλθουν στα $97,9 δισ., με μέσο ετήσιο ρυθμό ανόδου
28,4% από το 2018.
Οι δαπάνες προέρχονται σε μεγάλο ποσοστό (περίπου 75%) από πολυεθνικούς ομίλους υψηλής
τεχνολογίας: tech giants όπως οι Google, Facebook, Amazon, Baidu,κ.ά. το 2016 επένδυσαν από $20
δισ. έως $30 δισ. σε ΤΝ (Διάγραμμα Δ1), με το 90% των κονδυλίων να αφορούν εσωτερικές επενδύσεις
Ε&Α και διείσδυσης της τεχνολογίας και το 10% συγχωνεύσεις και εξαγορές (Διάγραμμα Δ2). Ο χώρος
όμως προσελκύει και το ενδιαφέρον ιδιωτών επενδυτών, καθώς οι επενδύσεις σε start-ups εμφάνισαν
επίσης σημαντική άνοδο, αν και κυμάνθηκαν σε αρκετά χαμηλότερο επίπεδο, από $6 δισ.έως $9 δισ.
Από το ποσό αυτό, η χρηματοδότηση μέσω venture capital υπολογίζεται σε $4-5 δισ., οι εταιρείες
private equity επένδυσαν $1-3 δισ., ενώ επιπλέον $1 δισ. προήλθε από επιδοτήσεις και χρηματοδότηση
εκκίνησης (seed funding).

Δ1. Διάρθρωση παγκόσμιων επενδύσεων ΤΝ:
2016
Startups
23%

Σύνολο:
$26-$39 δισ.
$6-$9 δισ.

$20-$30 δισ.

Πηγή: McKinsey & Company

Tech giants
77%

Συνολικά, οι εσωτερικές επενδύσεις των μεγάλων, ήδη ψηφιοποιημένων επιχειρήσεων το 2016
εκτιμώνται από $18 δισ. έως $27 δισ., καθώς οι πόροι που απαιτούνται (ισχυρό hardware που
1

Artificial Intelligence: The next digital frontier?, McKinsey Global Institute, June 2017
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εξασφαλίζει μεγάλη υπολογιστική ισχύ, αυξανόμενη πολυπλοκότητα των υπολογισμών και ολοένα και
μεγαλύτερη ποσότητα δεδομένων) ικανοποιούν πλέον μεγάλο μέρος των προσδοκιών για έρευνα και
πρακτικές εφαρμογές. Επιπλέον, οι εξωτερικές επενδύσεις, είτε πρόκειται για συγχωνεύσεις και
εξαγορές, είτε για τοποθετήσεις venture capital, private equity και άλλων πηγών, υπολογίζονται από $8
δισ. έως $12 δισ.
Δ2. Εσωτερικές και εξωτερικές παγκόσμιες
επενδύσεις σε ΤΝ: 2016
VC, PE, κ.ά.
23%

$6-$9 δισ.

Συγχωνεύσεις
& εξαγορές
8%

$2-$3 δισ.
$18-$27 δισ.
Εσωτερικές
επενδύσεις
69%

Πηγή: McKinsey & Company

Η επενδυτική δραστηριότητα των tech giants ποικίλει ως προς την κατηγορία τεχνολογίας και τις
εφαρμογές. Ενδεικτικά:
-

Apple, Baidu, Google: πολλές κατηγορίες ΤΝ, με διαφορετικό εύρος και έμφαση,
Amazon: ρομποτικά, αναγνώριση ομιλίας,
Salesforce: virtual agents, machine learning,
BMW, Tesla, Toyota: ρομποτικά, machine learning για αυτόνομα οχήματα,
ABB, Bosch, GE, Siemens: ρομποτικά, machine learning για τις βασικές τους δραστηριότητες.

Συγχρόνως, οι όμιλοι αυτοί εμφανίζουν σημαντικές κινήσεις εξαγορών start-ups που
δραστηριοποιούνται στην ΤΝ, για λόγους που σχετίζονται τόσο με την απόκτηση υποσχόμενων
τεχνολογιών, όσο και την πρόσβαση σε ταλέντο. Η δεύτερη παράμετρος κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική,
δεδομένης της έλλειψης experts στον τομέα. Επομένως, μεγάλο μέρος του ταλέντου είναι ήδη
συγκεντρωμένο σε Alibaba, Amazon, Facebook, Google, κ.λπ.
Η αξία των εξαγορών και συγχωνεύσεων στο χώρο της ΤΝ έχει εμφανίσει τη μεγαλύτερη άνοδο σε
σχέση με τις άλλες πηγές εξωτερικής χρηματοδότησης, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 55% την
περίοδο 2010-2013 και 85% την περίοδο 2013-2016. Οι high-tech όμιλοι από το 2010 έως το 2016
«έκλεισαν» πάνω από 100 συμφωνίες εξαγορών και συγχωνεύσεων. Ενδεικτικά, η Google
πραγματοποίησε 24 συναλλαγές (8 στο computer vision και 7 στο language processing), ενώ η Apple
έκανε 9 κινήσεις (από 3 σε computer vision, machine learning και language processing).
Πάγια τακτική των εταιρειών αυτών αποτελεί και η δημιουργία ερευνητικών εγκαταστάσεων σε άλλες
χώρες, σε μια προσπάθεια προσέλκυσης ταλέντων στο εξωτερικό. Αναφέρεται το εργαστήριο ΤΝ της
Facebook στο Παρίσι, η επένδυση της Google στο Montreal Institute for Learning Algorithms στο
Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ και η αντίστοιχη κίνηση της Intel στο Georgia Tech για τη δημιουργία
ερευνητικού κέντρου machine learning και κυβερνοασφάλειας.
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Αναφορικά με τη διάκριση των εξωτερικών επενδύσεων ανά κατηγορία τεχνολογίας, αν και τα μεταξύ
τους όρια πολλές φορές δεν είναι ξεκάθαρα, το machine learning συγκέντρωσε το μεγαλύτερο μέρος
των κεφαλαίων σε ποσοστό 60% ($5 δισ. έως $7 δισ.), αποτελώντας τεχνολογία γενικής εφαρμογής
(enabling technology). Οι επενδυτές δείχνουν να προτιμούν το συγκεκριμένο τομέα, καθώς είναι πιο
γρήγορο και εύκολο να εγκαταστήσουν νέο κώδικα, παρά να ανακατασκευάσουν ένα ρομπότ ή μια
άλλη μηχανή που «τρέχει» το λογισμικό. Ακολούθως, στο computer vision επενδύθηκαν $2,5-$3,5 δισ.,
ενώ στο natural language $0,6-$0,9 δισ.

3.2 Υιοθέτηση της τεχνολογίας
Παρά την πρόοδο που καταγράφεται στο διεθνές προσκήνιο, εντοπίζεται κενό μεταξύ επενδύσεων και
εμπορικής αξιοποίησης της τεχνολογίας, με συνέπεια η εξάπλωσή της να μην είναι η βέλτιστη
δυνατή. Αφενός η ζήτηση που εκδηλώνεται από επιχειρήσεις για απόκτηση λύσεων ΤΝ είναι ακόμα
περιορισμένη, και αφετέρου η εσωτερική δραστηριότητα Ε&Α επικεντρώνεται κυρίως στην ανάπτυξη
λύσεων για τις ίδιες τις επιχειρήσεις που τη διεξάγουν. Έτσι, οι επενδύσεις στην ΤΝ αποτελούν ένα
μικρό μέρος των γενικότερων δράσεων ψηφιοποίησης (ενδεικτικά: το 2016 αποτέλεσαν το 2-3% της
χρηματοδότησης venture capital, ενώ η γενικότερη τεχνολογία πληροφορικής κατέλαβε το 60%),
εμφανίζουν όμως σημαντικούς ρυθμούς αύξησης.
Οι τάσεις αυτές επιβεβαιώνονται από πρωτογενή έρευνα της McKinsey μεταξύ 3.000 ανώτερων
στελεχών σε 10 χώρες και 14 κλάδους, η οποία διαπιστώνει ότι οι περισσότερες επενδύσεις εκτός του
κλάδου της τεχνολογίας βρίσκονται σε πειραματικό ή πιλοτικό στάδιο, με το 40% των στελεχών να
δηλώνουν αβεβαιότητα σχετικά με τα οφέλη που θα μπορούσε να έχει μια σχετική επένδυση
(Διάγραμμα Δ3), τους τρόπους που θα μπορούσαν να αποκτήσουν και να ενσωματώσουν στις εταιρείες
τους εφαρμογές ΤΝ, καθώς και τη μέθοδο υπολογισμού της απόδοσης της επένδυσης. Αντιθέτως, μόνο
το 20% δήλωσαν ότι οι εταιρείες τους χρησιμοποιούν κάποια τεχνολογία ΤΝ, έχοντας προβεί σε
κινήσεις αξιόλογης κλίμακας.
Δ3. Υιοθέτηση ΤΝ εκτός κλάδων τεχνολογίας
2 τεχνολογίες
3%
1 τεχνολογία
7%

3+ τεχνολογίες
10%

Μερική
υιοθέτηση
31%
Πηγή: McKinsey & Company

Παρατηρητές
39%

Πειραματικό
στάδιο
10%

Η εξέταση του βαθμού υιοθέτησης τεχνολογιών ΤΝ σε διάφορους κλάδους υποδεικνύει μεγάλο χάσμα
μεταξύ των κλάδων τεχνολογίας και των υπολοίπων. Αναλυτικά, από τη μελέτη της McKinsey προκύπτει
ότι:

Σελίδα 20

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ



Οι κλάδοι που τα προηγούμενα χρόνια έχουν ήδη προχωρήσει σε σημαντικές επενδύσεις
ψηφιοποίησης (cloud, big data, κ.ά.), είναι πρωτοπόροι και στην υιοθέτηση ΤΝ. Η τάση αυτή
αναμένεται να επιταχυνθεί στο άμεσο μέλλον, αυξάνοντας την απόσταση μεταξύ των κλάδων
που βρίσκονται στην «αιχμή» του ψηφιακού μετώπου και αυτών που υπολείπονται. Σήμερα, το
μεγαλύτερο βαθμό υιοθέτησης ΤΝ εμφανίζουν οι κλάδοι υψηλής τεχνολογίας και
τηλεπικοινωνιών, χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και αυτοκινητοβιομηχανίας (Πίνακας Π3).
Στη μεσαία κλίμακα κατατάσσονται λιγότερο ψηφιοποιημένοι κλάδοι, όπως οι υπηρεσίες
κοινής ωφέλειας, τα τυποποιημένα καταναλωτικά αγαθά και οι μεταφορές & logistics, ενώ στη
χαμηλότερη βρίσκονται τομείς όπως η εκπαίδευση και η υγεία, οι οποίοι παραδοσιακά είναι
ελάχιστα ψηφιοποιημένοι.
Π3. Η υιοθέτηση ΤΝ σε κλάδους
High tech / τηλεπικοινωνίες
Υψηλή υιοθέτηση ΤΝ
Αυτοκινητοβιομηχανία & συναρμολόγηση
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
ΜΜΕ & ψυχαγωγία
Μεσαία υιοθέτηση ΤΝ
Καταναλωτικά συσκευασμένα αγαθά
Μεταφορές & logistics
Λιανικό εμπόριο
Εκπαίδευση
Επαγγελματικές υπηρεσίες
Χαμηλή υιοθέτηση ΤΝ
Υπηρεσίες υγείας
Δομικά υλικά & κατασκευές
Ταξίδια & τουρισμός










Οι μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις τείνουν να επενδύουν στην ΤΝ με ταχύτερους ρυθμούς
συγκριτικά με τις ΜμΕ, οι οποίες γενικά παρουσιάζουν καθυστέρηση στην υιοθέτηση
καινοτόμων τεχνολογιών. Το γεγονός αυτό απορρέει από την ευκολότερη πρόσβαση των
πρώτων σε περισσότερα και καλύτερης ποιότητας δεδομένα, καθώς και τη στελέχωσή τους με
προσωπικό που διαθέτει τις κατάλληλες δεξιότητες.
Οι εταιρείες που έχουν υιοθετήσει νωρίς την ΤΝ δεν εξειδικεύονται μόνο σε μια τεχνολογία,
αλλά χρησιμοποιούν πολλαπλά εργαλεία ΤΝ σε πολλές λειτουργίες ταυτόχρονα.
Οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν την ΤΝ κυρίως σε βασικούς τομείς της δραστηριότητάς τους
(core business), δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση σε ορισμένα μέρη της αλυσίδας αξίας τους
έναντι άλλων. Χαρακτηριστικά, εφαρμογές ΤΝ συνήθως χρησιμοποιούνται σε λειτουργίες
εξυπηρέτησης πελατών (πωλήσεις, marketing) και ανάπτυξη προϊόντων, κάτι που δεν
συμβαίνει στη γενική και οικονομική διεύθυνση. Πάντως, σταδιακά θα εκδηλωθεί τάση για
υιοθέτηση της τεχνολογίας σε περισσότερα μέρη της αλυσίδας αξίας.
Βασικό κίνητρο για τη γρήγορη ενσωμάτωση και αξιοποίηση της ΤΝ αποτελεί η ενίσχυση των
εσόδων και του μεριδίου αγοράς, ενώ ο περιορισμός του κόστους είναι δευτερεύουσας
σημασίας. Σε αντίθεση, οι επιχειρήσεις που προβαίνουν σε πειραματικές εφαρμογές, έχουν ως
βασική προτεραιότητα τη μείωση του κόστους.
Η ενσωμάτωση της ΤΝ συνήθως συμβαδίζει με ισχυρή δέσμευση της διοίκησης: στελέχη
εταιρειών που έχουν υλοποιήσει επιτυχώς επενδύσεις σημαντικής κλίμακας, κατέταξαν την
υποστήριξη της διοίκησης σε επίπεδο σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με τις επιχειρήσεις οι οποίες
δεν έχουν υιοθετήσει κάποια τεχνολογία ΤΝ.
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3.3 Η αντίληψη των ελληνικών επιχειρήσεων για την ΤΝ
Η Accenture, σε συνεργασία με τη Microsoft,εκπόνησε μελέτη2 σχετικά με την αντίληψη και στάση που
έχουν οι Έλληνες επιχειρηματίες αναφορικά με τις τεχνολογίες ΤΝ, καθώς και την παρουσία των
τεχνολογιών αυτών στη χώρα μας. Από τα αποτελέσματα της έρευνας, συμπεραίνεται ότι αν και οι
ελληνικές επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται τη στρατηγική σημασία και τον κομβικό ρόλο που θα
μπορούσε να διαδραματίσει η ΤΝ στην ανάπτυξή τους, εν τούτοις ακόμα διστάζουν να υιοθετήσουν
λύσεις ΤΝ. Αναλυτικά:


Το 85% των ερωτηθέντων CEOs δήλωσαν ότι η ΤΝ θα προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για την
ανάπτυξη νέων προϊόντων, υπηρεσιών, επιχειρηματικών μοντέλων και αγορών.
 Το 73% θεωρούν ότι η ΤΝ θα προκαλέσει θεμελιώδεις αλλαγές στον κλάδο τους τα επόμενα 3
χρόνια και θα διαφοροποιήσει δραστικά το χάρτη του ανταγωνισμού.
 Το 71% θεωρούν ότι αν η επιχείρησή τους δεν κινηθεί έγκαιρα για την υιοθέτηση λύσεων ΤΝ,
διατρέχει άμεσο κίνδυνο να μείνει πίσω από τους ανταγωνιστές της.
Τα κυριότερα οφέλη που αναμένουν οι Έλληνες CEOs από την αξιοποίηση της ΤΝ στις εταιρείες τους,
εντοπίζονται:




στη βελτιστοποίηση των λειτουργιών, σε ποσοστό 73% των ερωτηθέντων,
στο μετασχηματισμό του χαρτοφυλακίου των προϊόντων και υπηρεσιών, σε ποσοστό 61%,
στη βελτίωση της εμπειρίας πελάτη, σε ποσοστό 59%.

Προκειμένου να εκμεταλλευθούν αυτά τα οφέλη, τα περισσότερα στελέχη αναπτύσσουν λύσεις ΤΝ στα
τμήματα ΙΤ (ποσοστό 46%), marketing & πωλήσεις (44%) και operations (39%). Τα τμήματα αυτά
συγκεντρώνουν και τα μεγαλύτερα ποσοστά αναφορικά με τη σχεδιαζόμενη ανάπτυξη ΤΝ για το
μέλλον (78%, 61% και 80% αντίστοιχα), ενώ μεγαλύτερο ενδιαφέρον αναμένεται να εκδηλωθεί και στα
τμήματα finance και HR (32% και 27% αντίστοιχα).
Παρά το γεγονός ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις αναγνωρίζουν τις δραστικές αλλαγές που θα επιφέρει η
ΤΝ τόσο στην εσωτερική τους δομή και λειτουργία, όσο και στους κλάδους τους, εν τούτοις δεν
διαπιστώνεται εκτεταμένη και συστηματική εφαρμογή. Μάλιστα, το 54% των Ελλήνων CEOs
πιστεύουν ότι είναι ακόμα πολύ νωρίς να επενδύσουν σε ΤΝ, καθώς δεν θεωρούν την τεχνολογία
αρκετά ώριμη.
Η απροθυμία αυτή μεταφράζεται στο πολύ χαμηλό ποσοστό των ερωτώμενων επιχειρήσεων (3%) που
έχουν εφαρμόσει βιώσιμες λύσεις ΤΝ, σε σχέση με 45% παγκοσμίως (Διάγραμμα Δ4).
Επίσης, το 23% των ελληνικών επιχειρήσεων βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο υλοποίησης επένδυσης για
την εφαρμογή λύσεων ΤΝ, έναντι 41% σε παγκόσμια κλίμακα.
Ακόμα, το 37% των ελληνικών επιχειρήσεων εφαρμόζουν κάποιο πιλοτικό πρόγραμμα και αξιολογούν
τα πρώτα αποτελέσματα (11% παγκοσμίως).
Τέλος, 1 στις 4 επιχειρήσεις στη χώρα μας δεν έχουν υλοποιήσει ακόμα κάποια πρωτοβουλία για την
υιοθέτηση λύσης ΤΝ, αλλά σχεδιάζουν να το πράξουν το επόμενο έτος (2% παγκοσμίως), ενώ το 11%
δηλώνουν ότι η ΤΝ δεν περιλαμβάνεται στις στρατηγικές προτεραιότητές τους (1% παγκοσμίως).
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Δ4. Περιγραφή του επιπέδου προόδου των επιχειρήσεων αναφορικά με
την υιοθέτηση λύσεων ΤΝ
Έχουμε αναπτύξει πλήρως βιώσιμα προγράμματα ΤΝ στις
επιχειρήσεις μας

3%
45%

Βρισκόμαστε σε πρώιμο στάδιο επενδύσεων ΤΝ στις
επιχειρήσεις μας

23%
41%

Υλοποιούμε πιλοτικές πρωτοβουλίες και επεξεργαζόμαστε
τα αποτελέσματά τους
Δεν έχουμε ξεκινήσει κάποια επένδυση ΤΝ αλλά
σχεδιάζουμε να το πράξουμε τον επόμενο χρόνο
Δεν έχουμε προγραμματίσει κάποια επένδυση ΤΝ

Ελλάδα

37%
11%
26%
2%
11%
1%

Παγκόσμιο σύνολο

Ως κυριότερα εμπόδια και προκλήσεις που δυσχεραίνουν την ανάπτυξη της ΤΝ στην Ελλάδα,
αναφέρθηκαν τα εξής:






έλλειψη δεξιοτήτων και γενικότερης εμπειρίας για το σχεδιασμό, εφαρμογή και χρήση
τεχνολογιών ΤΝ (68%),
ελλιπείς υποδομές ΙΤ (προβλήματα συμβατότητας μεταξύ αρχιτεκτονικών ΤΝ και της
υφιστάμενης υποδομής ΙΤ) (49%),
χαμηλή ποιότητα δεδομένων (περιορισμένη προσβασιμότητα, υψηλός κατακερματισμός,
ευρεία διασπορά) (37%),
υψηλά κόστη επένδυσης (24%),
ζητήματα ιδιωτικότητας (22%).

Επίσης, οι εγχώριες επιχειρήσεις φαίνεται να αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα διαμόρφωσης ενός
πλαισίου δεοντολογίας, ως παραμέτρου για την υιοθέτηση και χρήση αξιόπιστης, διαφανούς και
αμερόληπτης ΤΝ: το 44% δήλωσαν ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο ανάπτυξής του, ενώ το 15% απάντησαν
με βεβαιότητα ότι θα αναπτύξουν σχετικό πλαίσιο.

3.4 Οι ελληνικές επιχειρήσεις που ενσωματώνουν λύσεις ΤΝ
Όσον αφορά το μικρό αριθμό ελληνικών επιχειρήσεων που έχουν αναπτύξει ή/και χρησιμοποιούν
κάποια λύση ΤΝ, έρευνα της BCG3 τις έχει κατατάξει σε τρεις κατηγορίες, βάσει του μεγέθους και του
βαθμού ωριμότητάς τους:
Α. Start-ups: Augmenta, Bryq, Intelligencia.ai, isMOOD, METIS Cybertechnology, Orfium, Persado,
Volograms, κ.ά.
Πρόκειται για μικρές, νεοφυείς επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες ανάπτυξης και ενσωμάτωσης
λύσεων ΤΝ (π.χ. η Intelligencia.ai παρέχει εργαλεία προληπτικής συντήρησης σε φαρμακευτικές
3
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εταιρείες). Ο αριθμός τους είναι αξιοσημείωτος, δείγμα των ευκαιριών που μπορούν να προκύψουν
από την εκμετάλλευση της ΤΝ. Οι start-ups πλεονεκτούν, καθώς έχουν τη δυνατότητα να προσελκύουν
ταλέντα με τις επιθυμητές δεξιότητες, συνήθως εφαρμόζουν ευέλικτα μοντέλα εργασίας, ενώ μπορούν
και χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες και πλατφόρμες. Ωστόσο, δεν έχουν ευχερή πρόσβαση σε μεγάλα
σύνολα δεδομένων, καθώς και σε μηχανισμούς χρηματοδότησης. Παράλληλα, υστερούν σε όρους
δικτύωσης, προκειμένου να μπορέσουν να προβούν στο απαραίτητο για την επιβίωσή τους scale-up.
Β. Μεγάλες επιχειρήσεις: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Cosmote, Eurobank, Όμιλος Φουρλή, ΕΛΠΕ,
Παπαστράτος, Pfizer, Τράπεζα Πειραιώς, Τιτάν, Vodafone
Πρόκειται για μεγάλουςομίλους, χρήστες διαφόρων εργαλείων ΤΝ. Διαθέτουν μεγάλους όγκους
δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για τις λύσεις που υιοθετούν, καθώς και τα κεφάλαια
που απαιτούνται ώστε να προβούν στις επιθυμητές επενδύσεις. Ωστόσο, λόγω του μεγέθους τους,
υστερούν σε ευελιξία όσον αφορά τα μοντέλα εργασίας και τη λήψη αποφάσεων, ενώ συχνά
δυσκολεύονται να μεταδώσουν την αλλαγή κουλτούρας που απαιτεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός.
Επίσης, αν και διαθέτουν επαρκείς όγκους δεδομένων, συνήθως μεγάλο μέρος αυτών είναι χαμηλής
ποιότητας, κατακερματισμένα, αδόμητα, κ.λπ., με αποτέλεσμα να απαιτείται σημαντική επεξεργασία
ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν.
Β. Innovators: Cardlink, Hellas Direct, Signal Maritime, Stoiximan, Workable, κ.ά.
Αποτελούν την «ενδιάμεση» κατηγορία, εμφανίζοντας πλεονεκτήματα των start-ups και των μεγάλων
ομίλων, χωρίς όμως πολλά από τα μειονεκτήματα αυτών των κατηγοριών. Μπορούν να
εκμεταλλευτούν σε μεγαλύτερο βαθμό τα οφέλη της ΤΝ, καθώς διαθέτουν κουλτούρα περισσότερο
προσανατολισμένη στην τεχνολογία και τα δεδομένα, ευέλικτες μεθόδους εργασίας και δυνατότητα
προσέλκυσης ταλέντου. Συγχρόνως, μπορούν να αναπτύξουν και υιοθετήσουν πολλαπλές λύσεις,
αναθέτοντας σε κάθε εργαζόμενο προκαθορισμένες αρμοδιότητες. Επιπλέον, έχουν πρόσβαση σε
χρηματοδότηση, ενώ διαθέτουν μεγάλους όγκους δεδομένων.
Πάντως, σημειώνεται ότι οι ανωτέρω κατηγορίες αποτελούν τις εξαιρέσεις στον κανόνα, καθώς το
συντριπτικό ποσοστό των ελληνικών επιχειρήσεων δεν έχουν αντιληφθεί ακόμα τις δυνατότητες και τις
ευκαιρίες της ΤΝ, κάτι που είναι συμβατό με τα συμπεράσματα της μελέτης της McKinsey που
αναφέρονται στην ενότητα 3.3.

3.5 Η αναμενόμενη επίδραση της ΤΝ στην οικονομική ανάπτυξη
Η ΤΝ μπορεί να αποτελέσει παράμετρο οικονομικής ανάπτυξης μιας χώρας, κάτι που αποτυπώνεται
στην έρευνα της Accenture. Σύμφωνα με το οικονομικό μοντέλο της Frontier Economics, η διάχυση της
ΤΝ στην Ελλάδα αναμένεται να αυξήσει αθροιστικά το ΑΕΠ από το 2020 έως το 2035 κατά $195 δισ.
(σε σταθερές τιμές 2010) (Διάγραμμα Δ5).
Το μεγαλύτερο μέρος της ενίσχυσης, σε ποσοστό 40%, θα τροφοδοτηθεί από λύσεις έξυπνης
αυτοματοποίησης, το 24% από την πιο αποτελεσματική χρήση των ανθρώπινων πόρων, το 21% από τη
βέλτιστη χρήση του κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και το 15% από τη διάχυση της καινοτομίας.
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1.793
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2.649
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3.728
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6.021

5.004

8.615

6.113

16.556

60.326

44.388

Δ5. Αθροιστική αύξηση ΑΕΠ από την επίδραση της ΤΝ: 2020-2035 (σε δισ.
$, σταθερές τιμές 2010), λογαριθμική κλίμακα

Πηγή: Accenture Analysis, Frontier Economics

Πάντως, η αναμενόμενη επίδραση της ΤΝ στο ΑΕΠ της Ελλάδας, αν και εκ πρώτης όψεως σημαντική,
είναι περιορισμένη αν συγκριθεί με άλλες χώρες. Η εφαρμογή της μεθοδολογίας σε μια ομάδα 32
χωρών κατατάσσει την Ελλάδα στην τελευταία θέση, ενώ γίνονται ορατές μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ
των χωρών που βρίσκονται στις υψηλότερες και τις χαμηλότερες θέσεις. Όπως φαίνεται στο γράφημα,
έως το 2035 η ΤΝ θα προσθέσει πάνω από $60 τρισ. στο ΑΕΠ των ΗΠΑ, $44 τρισ. στην Κίνα, $16,5 τρισ.
στην Ιαπωνία και $8,6 τρισ. στη Γερμανία. Στο άλλο άκρο, χώρες όπως η Αργεντινή, η Χιλή, το Περού, η
Πορτογαλία και η Ελλάδα φαίνεται να μένουν πίσω αναφορικά με την ικανότητά τους να
εκμεταλλευθούν στο έπακρο τις δυνατότητες της ΤΝ ώστε να ενισχύσουν την οικονομική ανάπτυξη.

3.6 Τα οφέλη που απολαμβάνουν οι επιχειρήσεις που υιοθετούν ΤΝ
Αν και η υιοθέτηση των τεχνολογιών ΤΝ από τις επιχειρήσεις βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο,
έχοντας ακόμα μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης, έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται ορατές οι θετικές
επιδράσεις. Οφέλη όπως αύξηση της αποδοτικότητας, βελτίωση της ποιότητας προϊόντων και
υπηρεσιών, εξοικονόμηση κόστους, πρόβλεψη τάσεων ζήτησης, βελτιστοποίηση αποθεμάτων και
βελτιωμένη εμπειρία πελάτη προσδίδουνσημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε όσους επενδύουν.
Ακολούθως, αναφέρονται τα κυριότερα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη μελέτη της McKinsey:
Οι επιχειρήσεις που υιοθετούν λύσεις ΤΝ βάσει ενός συνεκτικού στρατηγικού σχεδίου, εμφανίζουν
περιθώρια κέρδους που υπερβαίνουν τις αντίστοιχες επιδόσεις των κλάδων τους κατά 3 έως 17
ποσοστιαίες μονάδες. Η διάκριση ανά κλάδο αποτυπώνει υψηλότερες θετικές αποκλίσεις (σε σχέση με
τους κλαδικούς μέσους όρους) σε κλάδους υπηρεσιών:






Υπηρεσίες υγείας: +17 π.μ.
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες: +12,5 π.μ.
Εκπαίδευση: +9 π.μ.
Λιανικό εμπόριο: +8,5 π.μ.
Αυτοκινητοβιομηχανία: +8 π.μ.
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 Μεταφορές & logistics: +5,5 π.μ.
 Δομικά υλικά & κατασκευές: +4,5 π.μ.
 Καταναλωτικά συσκευασμένα προϊόντα: +4 π.μ.
 Τουρισμός: +2 π.μ.
Ακολούθως, αναφέρονται αναλυτικά οι θετικές επιδράσεις των τεχνολογιών ΤΝ ανά κλάδο και στάδιο
της αλυσίδας αξίας:
Π4. Θετικές επιδράσεις των τεχνολογιών ΤΝ ανά κλάδο και στάδιο της αλυσίδας αξίας
Πρόβλεψη
Παραγωγή
Προώθηση
Παροχή
Ακριβής πρόβλεψη Υψηλότερη
Τοποθέτηση προϊόντων Εμπλουτισμένη,
ζήτησης, έξυπνες
παραγωγικότητα και
και υπηρεσιών στην
εξατομικευμένη
προμήθειες,
ελαχιστοποίηση
αγορά με τη σωστή
και ευέλικτη
χαμηλότερο
κόστους / χρόνου
τιμή, το κατάλληλο
εμπειρία πελάτη
κόστος Ε&Α
συντήρησης και
μήνυμα και τους
/ χρήστη
επισκευών
κατάλληλους στόχους
Λιανικό
 1-2% βελτίωση
 30% μείωση του
 50% βελτίωση της
εμπόριο
ΚΠΤΦ με τη
χρόνου
αποτελεσματικότητας
χρήση machine
αποθεματοποίησης
στον καθορισμό του
learning για την
με τη χρήση
χαρτοφυλακίου
πρόβλεψη
αυτόνομων
προϊόντων και στην
πωλήσεων
οχημάτων στις
τοποθέτησή του στην
φρούτων και
αποθήκες
αγορά (assortment
λαχανικών
planning)
 20% μείωση
 4-6% αύξηση
αποθεμάτων
πωλήσεων μέσω
μέσω deep
γεωχωρικών μοντέλων
learning για την
 30% αύξηση των
πρόβλεψη
online πωλήσεων
ζήτησης στο
μέσω δυναμικής
ηλεκτρονικό
τιμολόγησης και
εμπόριο
εξατομίκευσης
 2 εκ. λιγότερες
επιστροφές
προϊόντων το
χρόνο
Παροχή
 Στόχος: μείωση
 20% αύξηση της
 $10-$30
ηλεκτρικής
10% στην εθνική
παραγωγής
εξοικονόμηση
ενέργειας
κατανάλωση
ενέργειας με τη
στους
ενέργειας μέσω
χρήση machine
μηνιαίους
deep learning για
learning και
λογαριασμούς
την πρόβλεψη
αισθητήρων για τη
με τη χρήση
ζήτησης και
βελτιστοποίηση της
machine
προσφοράς
απόδοσης του
learning
συστήματος
 10-20% βελτίωση
των ΚΠΤΦ με τη
χρήση machine
learning για την
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Μεταποίηση

 39% μείωση του
προσωπικού ΙΤ
μέσω της χρήσης
ΤΝ για την πλήρη
αυτοματοποίηση
των διαδικασιών
προμηθειών

Υπηρεσίες
υγείας

 $300 δισ. πιθανή
εξοικονόμηση
πόρων στις ΗΠΑ
με τη χρήση
εργαλείων
machine learning
για την
πρόβλεψη υγείας
του πληθυσμού
 £3,3 δισ. πιθανή
εξοικονόμηση
πόρων στο Ην.
Βασίλειο με τη
χρήση ΤΝ για
προληπτική
φροντίδα και τη
μείωση των
μηπροαιρετικών
εισαγωγών στα
νοσοκομεία

Εκπαίδευση

ενίσχυση της
προληπτικής
συντήρησης, την
αυτοματοποίηση της
πρόβλεψης
σφαλμάτων και την
αύξηση της
παραγωγικότητας
 3-5% βελτίωση της
αποδοτικότητας
της παραγωγής

 13% βελτίωση των
ΚΠΤΦ με τη χρήση
machine learning για
την πρόβλεψη πηγών
εσόδων και τη
βελτιστοποίηση των
διαδικασιών
πωλήσεων

 30-50% βελτίωση
παραγωγικότητας
του νοσηλευτικού
προσωπικού με τη
χρήση εργαλείων ΤΝ

 5-9% μείωση των
δαπανών υγείας με τη
χρήση machine
learning για την
εξατομίκευση της
φροντίδας και
περίθαλψης

 Εικονικοί βοηθοί
εκπαίδευσης
μπορούν να
απαντούν το 40%
των ερωτήσεων
ρουτίνας των
μαθητών

 1% αύξηση των
εγγραφών με τη χρήση
ενός εικονικού βοηθού
για την επεξεργασία
των αιτημάτων των
υποψηφίων

 12%
εξοικονόμηση
καυσίμων για
μεταποιητές,
πελάτες και
αεροπορικές
εταιρείες με τη
χρήση machine
learning για τη
βελτιστοποίηση
των πτήσεων
 $2-$10 τρισ.
εξοικονόμηση
δαπανών
παγκοσμίως με
tailor-made
φάρμακα και
θεραπείες
 0,2-1,3
επιπλέον
χρόνια
προσδόκιμου
ορίου ζωής

 85% ταύτιση με
τη
βαθμολόγηση
εκπαιδευτικών,
με τη χρήση
machine
learning και
μοντέλων
πρόβλεψης

Πηγή: McKinsey Global Institute Analysis
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4. Στρατηγική και σχέδιο υλοποίησης της ΕΕ για την αξιοποίηση εφαρμογών ΤΝ
Αν και στην ΕΕ εδώ και αρκετά χρόνια υλοποιούνται πρωτοβουλίες σε ΤΝ, ειδικά στα ρομποτικά
συστήματα, εν τούτοις μέχρι πρόσφατα δεν υφίστατο μια ενιαία στρατηγική για τη διάδοση και χρήση
της τεχνολογίας. Οι ευρωπαϊκές χώρες εφαρμόζουν ετερογενή νομοθεσία και διαφορετικά μέτρα,
γεγονός που σε συνδυασμό με τη γενικότερη υστέρηση σε πόρους δεδομένων, δεν επιτρέπει στην
Ευρώπη να ανταγωνιστεί ευθέως στη διεθνή αγορά.
Το γεγονός αυτό διαπιστώνεται και από το μέγεθος της επενδυτικής δραστηριότητας στην ΤΝ, με την ΕΕ
να υστερεί σημαντικά σε σχέση με ΗΠΑ και Κίνα, χώρες οι οποίες το 2016 συγκέντρωσαν αθροιστικά
πάνω από το 90% των παγκόσμιων επενδύσεων (77% και 17% αντίστοιχα). Συγκριτικά, οι ιδιωτικές
επενδύσεις ΤΝ στην ΕΕ το εν λόγω έτος διαμορφώθηκαν σε €2,4-3,2 δισ., ενώ στην Ασία ανήλθαν σε
€6,5-9,7 δισ. και στη Βόρειο Αμερική σε €12,1-18,6 δισ4.
Επομένως, αναγνωρίζεται η ανάγκη διαμόρφωσης ενός ρυθμιστικού πλαισίου που θα ενθαρρύνει τις
επενδύσεις και θα χρησιμοποιεί τους δημόσιους πόρους ως μοχλό κινητοποίησης ιδιωτικών
κονδυλίων, ώστε η ΕΕ να καταστεί πρωτοπόρος σε διεθνές επίπεδο στην ανάπτυξη δεοντολογικής,
ασφαλούς και ανθρωποκεντρικής ΤΝ. Στα πλαίσια αυτά, τα πρώτα ουσιαστικά βήματα αποτέλεσαν η
στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Απρίλιος 2018) και το συντονισμένο σχέδιο δράσης που
ακολούθησε (Δεκέμβριος 2018), το οποίο δομήθηκε πάνω στη στρατηγική και αποτέλεσε προϊόν
συνεργασίας της Επιτροπής με τα κράτη-μέλη.

4.1 Στρατηγική
Η στρατηγική της Επιτροπής για την ανάπτυξη της ΤΝ στην ΕΕ ανακοινώθηκε τον Απρίλιο του 2018
(Communication on Artificial Intelligence), αποτυπώνοντας την πρόθεση 24 κρατών-μελών5 και της
Νορβηγίας για μια συνεργατική προσέγγιση, αναφορικά με την αξιοποίηση των ευκαιριών που
προσφέρει η ΤΝ και την ανταπόκριση στις προκλήσεις που θα προκύψουν. Η πρωτοβουλία προέκυψε
κατόπιν πρόσκλησης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Οκτώβριο του 2017 προς την Επιτροπή, για την
έναρξη μιας πανευρωπαϊκής προσέγγισης στην εν λόγω τεχνολογία.
Η πρόταση της Επιτροπήςέχει τρία σκέλη, θέτοντας τους εξής στόχους:





Ενίσχυση της τεχνολογικής και βιομηχανικής δυναμικότητας και της χρήσης της ΤΝ στην
οικονομία, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, ώστε η ΕΕ να καταστεί
ανταγωνιστική. Αφορά την αύξηση των επενδύσεων σε έρευνα & καινοτομία και τη βελτίωση
της πρόσβασης σε δεδομένα.
Προετοιμασία για τις νέες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες που θα επιφέρει η ΤΝ, μέσω του
εκσυγχρονισμού των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, της καλλιέργειας ταλέντου, της
ανταπόκρισης στις αναμενόμενες αλλαγές στην αγορά εργασίας, κ.λπ.
Διαμόρφωση ενός κατάλληλου δεοντολογικού και νομικού πλαισίου, σύμφωνα με τις αξίες και
το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Προς την κατεύθυνση αυτή εντάσσεται η

4

10 imperatives for Europe in the age of AI and automation, McKinsey, 2017.
Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία,
Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία,
Σουηδία, Τσεχία, Φινλανδία.
5
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συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων χωρών, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για την
ΤΝ (AI Alliance), με αντικείμενο την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών δεοντολογίας της ΤΝ.
Η ανακοίνωση της στρατηγικής συνοδεύτηκε από τη δέσμευση των 24 χωρών να συνεργαστούν με την
Επιτροπή για την κατάρτιση ενός κοινού σχεδίου δράσης για την ΤΝ, στα πλαίσια των υφιστάμενων
εθνικών πλατφόρμων Industry 4.0, ενώ ως χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης των εργασιών
συμφωνήθηκε το τέλος του 2018.
Α. Ενίσχυση της τεχνολογικής και βιομηχανικής δυναμικότητας και της διείσδυσης της ΤΝ στην
οικονομία
Ο στόχος αναφέρεται στην αναγκαιότητα αξιοποίησης από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα των
ευκαιριών που ενέχει η ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων ΤΝ, ώστε να αποφευχθεί το brain drain και η
εισαγωγή λύσεων από τρίτες χώρες. Για το σκοπό αυτό, απαιτείται επιτάχυνση των επενδύσεων για
την ενίσχυση της θεμελιώδους έρευνας,την αναβάθμιση των ερευνητικών υποδομών, την ανάπτυξη
εφαρμογών ΤΝ σε κρίσιμους κλάδους (υγεία, μεταφορές, κ.ά.) και τη διευκόλυνση της διάχυσης της ΤΝ
και της πρόσβασης σε δεδομένα.
Ωστόσο, η σταδιακή άνοδος των επενδύσεων προϋποθέτει ανάμιξη και συνεισφορά τόσο του
δημόσιου (ΕΕ και εθνικές αρχές) όσο και του ιδιωτικού τομέα.
Ποσοτικός στόχος: Το 2017 οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις σε Ε&Α εκτιμήθηκαν σε €4-5 δισ. Το
μέγεθος των συνολικών επενδύσεων θα πρέπει να αυξηθεί σε τουλάχιστον €20 δισ. στο τέλος του
2020 (δηλαδή €7 δισ. το χρόνο την τριετία 2018-2020). Ακολούθως, για την επόμενη δεκαετία ο
στόχος τίθεται σε πάνω από €20 δισ. το χρόνο.
Επιτάχυνση επενδύσεων: αφορούν την ενδυνάμωση της έρευνας και καινοτομίας, τα κέντρα
αριστείας, την πρόσβαση όλων των δυνητικών χρηστών (και κυρίως των ΜμΕ) στην τεχνολογία και την
ενθάρρυνση δοκιμών και πειραματισμών.
 Περίοδος 2018-2020:
Προκειμένου να στηριχθεί ο στόχος της περιόδου:
 Η Επιτροπή έχει αποφασίσει την αύξηση των επενδύσεων μέσω του Horizon 2020 σε περίπου
€1,5 δισ. για την τριετία αυτή (κατά μέσο όρο €500 εκ. το χρόνο: αύξηση 70% σε σχέση με την
περίοδο 2014-2017). Από τις υφιστάμενες συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (π.χ. σε
robotics και big data) εκτιμάται ότι θα ενεργοποιηθούν επιπλέον €2,5 δισ.
 Συμπληρωματικά, κάθε κράτος-μέλος και ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να υλοποιήσουν παρόμοιες
προσπάθειες, ώστε στο τέλος του 2020 οι συνολικές επενδύσεις να ξεπεράσουν τα €20 δισ.
Αναλυτικά, οι επενδύσεις που θα υποστηρίξει η Επιτροπή έως το 2020 στοχεύουν σε:
1. Ενίσχυση έρευνας & καινοτομίας στην ΤΝ από το εργαστήριο στην αγορά: Αφορά βασική και
βιομηχανική έρευνα. Περιλαμβάνονται επενδύσεις σε υγεία, αυτόματη οδήγηση, γεωργία, μεταποίηση,
ενέργεια, τεχνολογίες internet επόμενης γενιάς, ασφάλεια, δημόσια διοίκηση (αφορά και το δικαστικό
σύστημα) και ρομποτικά συστήματα.
Επίσης, θα στηριχθούν 1.000 πρωτοποριακά, καινοτόμα έργα (μεταξύ των οποίων και ΤΝ) μέσω του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (European Innovation Council), με προϋπολογισμό €2,7 δισ.

Σελίδα 29

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

Η θεμελιώδης έρευνα αναμένεται να χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας
(European Research Council). Τέλος, οι δράσεις Marie Skłodowska-Curie τα τελευταία χρόνια έχουν
επιδοτήσει έρευνα στην ΤΝ.
2. Ενίσχυση ερευνητικών κέντρων αριστείας στην ΤΝ: Τα κράτη-μέλη ήδη κατασκευάζουν από κοινού
ερευνητικά κέντρα που θα δίνουν έμφαση στην ΤΝ. Στα πλαίσια αυτά, η Επιτροπή θα στηρίξει και
ενισχύσει περαιτέρω τα κέντρα αριστείας, ενώ θα ενθαρρύνει τη μεταξύ τους συνεργασία και
networking.
3. Διαθεσιμότητα της ΤΝ σε όλους τους δυνητικούς χρήστες: Διευκόλυνση της πρόσβασης στην ΤΝ σε
όλους τους χρήστες που επιθυμούν να αξιοποιήσουν την τεχνολογία, ιδίως ΜμΕ, αλλά και εταιρείες
από non-tech κλάδους και δημόσιους φορείς. Στα πλαίσια αυτά, η Επιτροπή σκοπεύει να δημιουργήσει
μια πλατφόρμα «ΤΝ κατά παραγγελία» (“AI-on-demand”), η οποία θα παρέχει σε όλους τους χρήστες
ενιαία και εύκολη πρόσβαση σε πόρους όπως εμπειρογνωμοσύνη, δεδομένα, υπολογιστική ισχύ
(cloud, high performance computing), εργαλεία και μηχανισμούς. Συμπληρωματικές υπηρεσίες:
ανάλυση της περίπτωσης ενσωμάτωσης ΤΝ βάσει των συγκεκριμένων συνθηκών του κάθε χρήστη (case
analysis), γενικότερη συμβουλευτική υποστήριξη για την ενσωμάτωση ΤΝ στις διαδικασίες, προϊόντα
και υπηρεσίες του ενδιαφερομένου.
Σε αυτή την κατεύθυνση, κομβικός θα είναι ο ρόλος του δικτύου των άνω των 400 Κόμβων Ψηφιακής
Καινοτομίας (Digital Innovation Hubs), ενώ προσεχώς αναμένεται η δημιουργία κόμβων με κύριο
αντικείμενο την ΤΝ.
4. Ενθάρρυνση testing και πειραματισμού: Δημιουργία σχετικών υποδομών, οι οποίες θα είναι
διαθέσιμες σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών. Σε πρώτη φάση, στο υφιστάμενο δίκτυο των DIHs θα
δημιουργηθούν υποδομές για δοκιμή προϊόντων και υπηρεσιών ΤΝ στους τομείς της υγείας,
μεταφορών, επιθεώρησης και συντήρησης υποδομών, αγροτροφίμων και ευέλικτης παραγωγής.
5. Προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων: Η εξασφάλιση ενός επαρκούς επιπέδου ιδιωτικών επενδύσεων
στην ΤΝ θεωρείται κομβική παράμετρος για την επιτυχή έκβαση της στρατηγικής. Η Επιτροπή σκοπεύει
μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI) να προσελκύσει ιδιωτικές επενδύσεις
σε ΤΝ τουλάχιστον €500 εκ. την περίοδο 2018-2020.
Επιπλέον, η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων ξεκίνησαν πρόσφατα το πρόγραμμα
VentureEU, ύψους €2,1 δισ. (πρόκειται για πανευρωπαϊκό εργαλείο Venture Capital Funds-of-Funds)
για να κινητοποιήσουν επενδύσεις σε καινοτόμες start-ups και scale-ups.
6. Διαθεσιμότητα περισσότερων δεδομένων: Η διαμόρφωση ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος για
την ΤΝ, προϋποθέτει την ευχερή πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας και μεγάλου όγκου data sets.
Τα τελευταία 15 χρόνια η ΕΕ έχει κάνει σημαντικές κινήσεις ώστε να προωθήσει τη δυνατότητα
επαναχρησιμοποίησης των δημόσιων δεδομένων και των αποτελεσμάτων της δημόσιας ερευνητικής
δραστηριότητας (π.χ. data των προγραμμάτων Copernicus και Galileo).
Επίσης, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η μεγαλύτερη διαθεσιμότητα ιδιωτικών data sets, λαμβάνοντας
βεβαίως υπόψη τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Η Επιτροπή προωθεί και τη δημιουργία ενός νέου κέντρου υποστήριξης data sharing, το οποίο θα
παρέχει στις δημόσιες αρχές και στις επιχειρήσεις νομική και τεχνική υποστήριξη, όταν επιθυμούν να
αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδομένα.
Συνοπτικά, η Επιτροπή έχει ήδη ανακοινώσει τις εξής πρωτοβουλίες / κατευθύνσεις, για την ανάπτυξη
του ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων:
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 επικαιροποιημένη Οδηγία για δημόσιες πληροφορίες, π.χ. κυκλοφορία οχημάτων,
μετεωρολογία, οικονομικά και χρηματοοικονομικά δεδομένα, μητρώα επιχειρήσεων,
 οδηγίες για τη διάθεση ιδιωτικών data sets στην οικονομία (περιλαμβανομένων των
βιομηχανικών δεδομένων),
 επικαιροποιημένη σύσταση για την πρόσβαση σε επιστημονικά δεδομένα και
 συζήτηση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών υγείας, που περιλαμβάνει το
διαμοιρασμό δεδομένων genomics και άλλων τομέων υγείας.
 Περίοδος 2021-2027
Οι προτάσεις της Επιτροπής για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (2021-2027) αφορούν
επενδύσεις σχετικές με:
 αναβάθμιση του δικτύου των κέντρων αριστείας ΤΝ,
 έρευνα & καινοτομία σε τομείς όπως explainable AI, unsupervised machine learning,
αποτελεσματικότητα ενέργειας και δεδομένων,
 επιπλέον DIHs, παγκοσμίου επιπέδου εγκαταστάσεις δοκιμών και πειραματισμού σε τομείς όπως
μεταφορές, υγεία, αγροτρόφιμα και μεταποίηση,
 υποστήριξη της υιοθέτησης της ΤΝ από οργανισμούς όλων των κλάδων, περιλαμβανομένων
εφαρμογών δημοσίου συμφέροντος, μέσω συν-επενδύσεων με τα κράτη-μέλη,
 αξιοποίηση συνεργατικών προμηθειών καινοτομιών για τη χρήση και ανάπτυξη ΤΝ,
 κέντρο υποστήριξης data sharing, το οποίο θα είναι άμεσα συνδεδεμένο με την πλατφόρμα AIon-demand για να διευκολύνει την ανάπτυξη εφαρμογών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
Β. Προετοιμασία για τις κοινωνικοοικονομικές αλλαγές που θα επιφέρει η τεχνητή νοημοσύνη
Η Επιτροπή κάνει λόγο για τρεις σημαντικές προκλήσεις, υπογραμμίζοντας τον κομβικό ρόλο της
εκπαίδευσης και κατάρτισης στην εποχή της ΤΝ:
1. Ανάπτυξη βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, καθώς και
δεξιοτήτων που δεν μπορούν να αντικατασταθούν από μηχανές (π.χ. κριτική σκέψη, management).
Απαιτείται: δια βίου μάθηση, ανάπτυξη δεξιοτήτων STEM.
2. Στήριξη εργαζομένων των οποίων οι θέσεις εργασίας είναι αρκετά πιθανό να αλλάξουν δραστικά
ή να καταργηθούν λόγω της αυτοματοποίησης. Απαιτείται: up-skilling. Χρειάζεται η κατάρτιση
εθνικών σχεδίων, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΚΤ (διαθέτει €2,3 δισ. για ψηφιακές
δεξιότητες).
3. Εκπαίδευση περισσότερων ειδικών σε ΤΝ και προσέλκυση ταλέντου από τρίτες χώρες, καθώς
διαπιστώνεται έλλειμμα 350.000 θέσεων εργασίας επαγγελματιών ΤΝ στην ΕΕ. Απαιτούνται:
πρωτοβουλίες ώστε οι νέοι να ενθαρρυνθούν να επιλέξουν σπουδές και επάγγελμα σχετικό με την ΤΝ.
Ενδεικτικά:
- Πρόγραμμα “Digital Opportunity Traineeships” του Horizon 2020: πρακτική άσκηση σε 6.000
φοιτητές την περίοδο 2018-2020 για απόκτηση προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων.
- Δράσειςτης “Digital Skills and Jobs Coalition”: δεξιότητες κωδικοποίησης και αύξηση του
αριθμού των experts στις ψηφιακές τεχνολογίες.
Το 2018, η Επιτροπή προέβη στις εξής ενέργειες, προκειμένου να στηρίξει τις πολιτικές των χωρώνμελών για την εργασία και την εκπαίδευση:
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 Σχέδια επανακατάρτισης για θέσεις εργασίας για τις οποίες προκύπτει κίνδυνος
αυτοματοποίησης, με υποστήριξη από το ΕΚΤ.
 Συλλογή πληροφοριών για τις αναμενόμενες αλλαγές στην αγορά εργασίας και την αναντιστοιχία
των δεξιοτήτων στην ΕΕ και πληροφόρηση των policy makers σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό
επίπεδο. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή έχει αναλάβει: α) τη δημοσίευση μελέτης για την εκτιμώμενη
επίδραση της ΤΝ στην εκπαίδευση, β) την εφαρμογή πιλοτικών πρωτοβουλιών για την πρόβλεψη
των εκπαιδευτικών απαιτήσεων που θα δημιουργήσουν οι μελλοντικές θέσεις εργασίας και γ) τη
δημοσίευση μελέτης για την επίδραση της ΤΝ στην αγορά εργασίας, με σχετικές υποδείξεις.
 Στήριξη του “Digital Opportunity Traineeships”(2018-2020) για προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες
για φοιτητές και τελειόφοιτους.
 Ενθάρρυνση, μέσω της Digital Skills and Jobs Coalition, της συνεργασίας επιχειρήσεων και
εκπαιδευτικής κοινότητας, με αντικείμενο την προσέλκυση και διατήρηση ταλέντου.
 Πρόσκληση στους κοινωνικούς εταίρους να συμπεριλάβουν την ΤΝ και την επίδρασή της στην
οικονομία και την απασχόληση στα προγράμματα εργασίας τους.
Επίσης, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας & Τεχνολογίας θα ενσωματώσει την ΤΝ σε προγράμματα
σπουδών που υποστηρίζει, ώστε να συνεισφέρει στην ανάπτυξη αποθέματος ταλέντου.
Οι προτάσεις για την επόμενη προγραμματική περίοδο (2021-2027) θα αφορούν περαιτέρω στήριξη για
την απόκτηση προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων, περιλαμβανομένης της εξειδίκευσης αποκλειστικά
σε ΤΝ.
Γ. Διαμόρφωση κατάλληλου δεοντολογικού και νομικού πλαισίου
Η Επιτροπή υπογραμμίζει την αναγκαιότητα θεσμικών συνθηκών, οι οποίες θα διασφαλίζουν την
ασφαλή και υπεύθυνη ανάπτυξη και χρήση ΤΝ. Θεμελιώδες υπόβαθρο αποτελεί ο Χάρτης Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της ΕΕ, ενώ απαιτείται σαφώς συμβατότητα με το νέο κανονισμό GDPR. Αναλυτικά,
αναφέρονται οι εξής ενέργειες της Επιτροπής για το άμεσο μέλλον:
1. Ανάπτυξη δεοντολογικών κατευθυντήριων γραμμών, μέχρι τα τέλη του 2018, στα πλαίσια της
Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για την ΤΝ (AI Alliance), που θα ρυθμίζουν θεμελιώδη ζητήματα, όπως μέλλον
της εργασίας, δικαιοσύνη, ασφάλεια, προστασία, κοινωνική ένταξη και διαφάνεια αλγορίθμων. Η
δράση θα βασιστεί στο έργο του European Group on Ethics in Science and New Technologies.
2. Περαιτέρω ανάπτυξη και προσαρμογή των κανόνων περί ασφάλειας και ευθύνης στα νέα
δεδομένα που φέρνει η ΤΝ. Στα πλαίσια αυτά, η Επιτροπή θα προβεί σε:




Κατευθυντήριες γραμμές για την ερμηνεία της οδηγίας για θέματα ευθύνης λόγω
ελαττωματικών προϊόντων (Product Liability Directive) με βάση τις πρόσφατες τεχνολογικές
εξελίξεις (μέχρι τα μέσα του 2019). Σκοπός είναι η παροχή νομικής αποσαφήνισης για
καταναλωτές και παραγωγούς, σε περιπτώσεις ελαττωματικών προϊόντων.
Αξιολόγηση του βαθμού ανταπόκρισης των εθνικών πλαισίων περί ασφάλειας και ευθύνης στις
νέες τεχνολογικές προκλήσεις και κάλυψη των κενών, σε περίπτωση που αυτά διαπιστωθούν.
Στα μέσα του 2019 αναμένεταισχετική έκθεση για ΤΝ, ΙοΤ και robotics.

3. Παροχή διαφανούς ΤΝ στους καταναλωτές, ώστε να εξασφαλίζεται ότι μπορεί να γίνεται έλεγχος ή
διόρθωση των αποφάσεων ενός συστήματος. Στα πλαίσια αυτά απαιτείται:


Ενίσχυση της έρευνας για την ανάπτυξη ΤΝ με δυνατότητα επεξήγησης (explainable AI) και
εφαρμογή ενός πιλοτικού σχεδίου στον τομέα του Algorithmic Awareness Building, με σκοπό το
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σχεδιασμό πολιτικών για την ανταπόκριση στις προκλήσεις (π.χ. μεροληπτικές τάσεις,
διακρίσεις) που ενέχει η αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων (2018-2019).
Υποστήριξη εθνικών και ευρωπαϊκών καταναλωτικών οργανώσεων και εποπτικών αρχών
προστασίας δεδομένων ως προς τη διασαφήνιση των εφαρμογών ΤΝ, με συμβολή και στοιχεία
από τα European Consumer Consultative Group και European Data Protection Board.
Σχήμα 2: Οι δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς μια κοινή προσέγγιση για την ΤΝ

4.2 AI Alliance και High-Level Expert Group
Η Επιτροπή το Μάιο του 2018 προχώρησε στη δημιουργία της ανοιχτής, εθελοντικής πλατφόρμας AI
Alliance, σκοπό της οποίας αποτελεί η υποστήριξη της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ΤΝ, μέσω
υποδείξεων και προτάσεων προς την Επιτροπή. Η πλατφόρμα φέρνει σε επαφή stakeholders, όπως
επιχειρήσεις, δημόσιο τομέα, εμπορικές και καταναλωτικές ενώσεις, ακαδημαϊκή κοινότητα, κ.ά., ώστε
να ανταλλάξουν απόψεις και πληροφορίες σε διάφορα θέματα σχετικά με την ΤΝ και την επίδρασή της
στην οικονομία και την κοινωνία.
Η AI Alliance συντονίζεται από το High-Level Expert Group on AI (HLEG) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ένα
σώμα που αποτελείται από 52 experts από πανεπιστήμια, κοινωνία πολιτών και επιχειρήσεις, το οποίο
συστάθηκε για να υποστηρίξει τη στρατηγική μεγνωμοδότηση σε θέματα ανάπτυξης πολιτικής και
δεοντολογικά, νομικά και κοινωνικά ζητήματα που σχετίζονται με την ΤΝ. Τα μέλη της AI Alliance
μπορούν να συνεργάζονται με τους experts, παρέχοντας input και feedback από την αγορά, στοιχεία τα
οποία χρησιμοποιούνται για τη διαμόρφωση των προτάσεων του HLEG.
Τον πρώτο χρόνο λειτουργία του, το HLEG εξέδωσε δύο παραδοτέα:
 Αρχές Δεοντολογίας για την ΤΝ (Ethics Guidelines on AI): προωθείται η έννοια της
ανθρωποκεντρικής ΤΝ, ενώ καθορίζονται 7 απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν τα συστήματα
ΤΝ ώστε να είναι αξιόπιστα.
 Υποδείξεις για Πολιτική και Επενδύσεις (Policy and Investment Recommendations):
υποβάλλονται 33 υποδείξεις που μπορούν να οδηγήσουν την αξιόπιστη ΤΝ σε μεγαλύτερη
βιωσιμότητα, ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα.
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4.3 Συντονισμένο Σχέδιο Δράσης (Coordinated Plan)
Το σχέδιο δράσης για την προώθηση της ανάπτυξης και χρήσης της ΤΝ στην ΕΕ βασίστηκε στη «δήλωση
συνεργασίας» που καταρτίστηκε από όλες τις χώρες-μέλη και τη Νορβηγία στις 10.4.2018 (Digital Day),
αποτελώντας το επόμενο βήματης προαναφερόμενης στρατηγικής. Προέκυψε κατόπιν συνεργασίας
μεταξύ των χωρών κατά τη διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου του 2018 και ανακοινώθηκε το Δεκέμβριο,

Κύριοι στόχοι του σχεδίου δράσης:
 Μεγιστοποίηση της επίδρασης των επενδύσεων ΤΝ σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.
 Ενθάρρυνση συνεργιών και συνεργασιών στην ΕΕ, περιλαμβανομένων ζητημάτων δεοντολογίας.
 Προώθηση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών.
 Από κοινού καθορισμός της μελλοντικής πορείας.
Οι στόχοι αυτοί θα συμβάλλουν στη διασφάλιση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της ΕΕ στον εν
λόγω τομέα.
με πρόθεση να επικαιροποιείται σε ετήσια βάση.
Το σχέδιο προτείνει κοινές δράσεις για στενότερη και αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ των
κρατών μελών, της Νορβηγίας, της Ελβετίας και της Επιτροπής, σε τομείς όπως: ενίσχυση των
επενδύσεων, διάθεση περισσότερων δεδομένων, κοινωνικές προκλήσεις, προώθηση ταλέντου και
διασφάλιση εμπιστοσύνης.
Η πρώτη έκδοση περιλαμβάνει δράσεις για το 2019 και το 2020 (αφορούν τόσο τον ιδιωτικό όσο και το
δημόσιο τομέα), ενώ το σχέδιο αναμένεται να παραμείνει σε ισχύ και την επόμενη προγραμματική
περίοδο, έως το 2027.
Αναλυτικά, καθορίζονται οι εξής περιοχές δράσεων:
Α. Στρατηγικές δράσεις και συνεργασία
Όπως ήδη αναφέρθηκε,η στρατηγική προσέγγιση της Επιτροπής στο ζήτημα της ΤΝ βασίζεται σε τρεις
πυλώνες (αύξηση επενδύσεων, προετοιμασία ενόψει κοινωνικοοικονομικών αλλαγών, διαμόρφωση
κατάλληλου δεοντολογικού και νομικού πλαισίου).
Παράλληλα, η Επιτροπή έχει αναθέσει σε κάποια expert groups την ανάπτυξη αρχικών κατευθυντήριων
γραμμών και προτάσεων σε κρίσιμα ζητήματα. Αναλυτικά:
 High-Level Expert Group: καθορισμός κανόνων δεοντολογίας, προτάσεις πολιτικής για
επενδύσεις και ρυθμιστικό περιβάλλον.
 Expert Group on Liability & New Technologies: τρόποςεφαρμογής της Οδηγίας περί Ευθύνης
λόγω ελαττωματικών προϊόντων (Product Liability Directive), διαμόρφωση κοινών αρχών που θα
χρησιμεύσουν ως οδηγοίσε περιπτώσεις υιοθέτησης νόμων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.
 Expert Group for the Observatory of the Online Platform Economy: ζητήματα πολιτικής σε τομείς
όπως πρόσβαση σε δεδομένα, διαδικτυακή διαφήμιση, ρόλος των μηχανισμών στην ψηφιακή
οικονομία.
 High-Level Expert Group: επίδραση του ψηφιακού μετασχηματισμού στην αγορά εργασίας
(σχετική μελέτη θα παραδοθεί την άνοιξη του 2019).
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Προκειμένου να ενισχύσει το χαμηλό μέχρι στιγμής επίπεδο επενδύσεων σε ΤΝ, η Επιτροπή έχει θέσει
φιλόδοξους ποσοτικούς στόχους (αναφέρθηκαν και στην ενότητα της στρατηγικής):
2018-2020: τουλάχιστον €20 δισ. ιδιωτικών + δημόσιων επενδύσεων. Στα πλαίσια αυτά, οι σχετικές
επενδύσεις μέσω του Horizon 2020 αυξάνονται σε €1,5 δισ.
2021-2027: €20 δισ. ιδιωτικών + δημόσιων επενδύσεων το χρόνο. Πρόταση για διάθεση
τουλάχιστον €1 δισ. το χρόνο για την ΤΝ από τα προγράμματα Horizon Europe και Digital Europe
(σύνολο: €7 δισ.)
Επίσης, εξετάζεται το ενδεχόμενο χρησιμοποίησης κονδυλίων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών
Επενδύσεων και τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία (π.χ. ΕΤΠΑ).
 Ως μια γενική κατεύθυνση, τα κράτη-μέλη ενθαρρύνονται να αναπτύξουν –και να καταστήσουν
διαθέσιμες και στις άλλες χώρες- εθνικές στρατηγικές ή προγράμματα για την ΤΝ, ή να
προσθέσουν σχετικούς άξονες σε άλλα ευρύτερα προγράμματα για την καινοτομία, λαμβάνοντας
υπόψη το παρόν σχέδιο. Η μορφή, το περιεχόμενο και διακυβέρνηση κάθε στρατηγικής επαφίεται
σε κάθε χώρα, βάσει των εθνικών της χαρακτηριστικών.
 Προκειμένου να ποσοτικοποιηθεί η επίδραση της στρατηγικής, οι χώρες και η Επιτροπή το 2019
θα καθορίσουν παραμέτρους επενδύσεων και συγκρίσιμα benchmarks για τη διάδοση της ΤΝ, η
εξέλιξη των οποίων θα παρακολουθείται ετήσια.
Β. Μεγιστοποίηση επενδύσεων μέσω συμπράξεων
Η τόνωση των επενδύσεων ΤΝ στην Ευρώπη προϋποθέτει συνεργασία μεταξύ Επιτροπής, χωρών-μελών
και ιδιωτικού τομέα:
 Δημιουργία νέας σύμπραξης στην ΤΝ: Συνεργασία της Επιτροπής με επιχειρήσεις και
πανεπιστήμια, με την υποστήριξη των χωρών-μελών, για τη δημιουργία μιας κοινής Ατζέντας
Έρευνας & Καινοτομίας στην ΤΝ, η οποία θα έχει σαν στόχο την ανάπτυξη ενός πανευρωπαϊκού
οικοσυστήματος καινοτομίας. Η ατζέντα θα αναπτυχθεί από ένα Leader’s Group που θα συστήσει
η Επιτροπή, το οποίο θα απαρτίζεται από CEOs επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών.
 Συνεργασία για επενδύσεις στην ΤΝ: Διάθεση πόρων για start-ups και καινοτόμες εταιρείες σε
ΤΝ και blockchain που βρίσκονται στο αρχικό τους στάδιο, καθώς και σε στάδιο scale-up, με τη
χρήση υφιστάμενων εργαλείων (ΕΤΣΕ, Horizon 2020, Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων). Αρχικά,
προτείνεται κινητοποίηση €100 εκ. το 2020. Σχετικές δράσεις θα μπορούσαν να αποτελέσουν:
- χρηματοδότηση ενός χαρτοφυλακίου καινοτόμων εταιρειών ΤΝ/blockchain,
- ανάπτυξη μιας δυναμικής κοινότητας Ευρωπαίων επενδυτών με έμφαση στην ΤΝ,
- αύξηση επενδύσεων σε εθνικό επίπεδο μέσω ανάμιξης των national promotional banks
(NPBs),
- παροχή κινήτρων για ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων,
- ενίσχυση της ελκυστικότητας της Ευρώπης για τη διατήρηση και ανάπτυξη των start-ups.
Τα επόμενα χρόνια η ΤΝ θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω μέσω του προγράμματος
InvestEU.
 Ενίσχυση disruptive καινοτομιών μέσω πιλοτικού προγράμματος του EIC (προϋπολογισμός:
€100 εκ. για 2019-2020), το οποίο θα ενισχύσει το scaling-up start-ups και ΜμΕ.
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 Τα κράτη-μέλη ενθαρρύνονται να εφαρμόσουν μέτρα όπως κουπόνια καινοτομίας, μικρές
επιδοτήσεις και δάνεια για τον ψηφιακό μετασχηματισμό ΜμΕ (περιλαμβάνεται η
ενσωμάτωση ΤΝ σε προϊόντα, διαδικασίες και επιχειρηματικά μοντέλα).
Γ. Μεταφορά τεχνολογίας από το εργαστήριο στην αγορά
Η Επιτροπή αναγνωρίζει την αναγκαιότητα περαιτέρω ενίσχυσης των επιστημονικών υποδομών και
ικανοτήτων και στήριξης της έρευνας & καινοτομίας, ιδίως μέσω του Horizon 2020. Επιπλέον,
καθορίζονται οι εξής τομείς δράσης:
 Ενίσχυση του δικτύου των ερευνητικών κέντρων αριστείας στην ΤΝ6, ώστε να ενισχυθούν οι
υποδομές έρευνας σε εθνικό επίπεδο:
- Το 2019 οι χώρες-μέλη θα χαρτογραφήσουν τα εθνικά κέντρα αριστείας στην ΤΝ, ενώ θα
υποστηρίξουν περαιτέρω την πανευρωπαϊκή συνεργασία και δικτύωσή τους μέσω εθνικών
προγραμμάτων.
- Η Επιτροπή σχεδιάζει τη χρηματοδότηση του δικτύου με €50 εκ. το 2020 μέσω του
Horizon 2020, στηρίζοντας τη συνεργατική έρευνα.
- Οι χώρες-μέλη ενθαρρύνονται να κινητοποιήσουν τις επιχειρήσεις τους, προκειμένου να
ενσωματωθούν στο ή να αναπτύξουν συνέργειες με το δίκτυο των κέντρων.
 Δημιουργία εγκαταστάσεων δοκιμών7,ιδίως μεγάλης κλίμακας, για πρόσφατες τεχνολογίες ΤΝ.
Προτεραιότητα θα δοθεί σε τομείς όπως φορητότητα, υγεία, μεταποίηση, αγρο-τρόφιμα και
ασφάλεια. Συγκεκριμένα:
- 2018-2020:
α. Ενίσχυση πρόσθετων διαδρόμων δοκιμών με έως €30 εκ. το 2020 μέσω του Horizon
2020, στα πλαίσια της κατασκευής μιας πρώτης δέσμης διασυνοριακών διαδρόμων 5G για
διασυνδεδεμένη και αυτόνομη οδήγηση.
β. Ανάπτυξη πλατφόρμων και πιλότων μεγάλης κλίμακας με ενσωμάτωση στοιχείων ΤΝ σε
τομείς όπως ενέργεια, υγεία, μεταποίηση, γεω-πληροφορίες και γεωργία. Η Επιτροπή θα
διαθέσει €160 εκ. από το Horizon 2020 για το 2019-2020.
γ. Το 2019 και το 2020, μέσω του ECSEL Joint Undertaking8, η ΤΝ και τα data analytics θα
ενσωματωθούν σε πρωτοβουλίες στη μεταποίηση, φορητότητα και εξατομικευμένη
φαρμακευτική, με συνολικό προϋπολογισμό €200 εκ.
Συνολικά, η Επιτροπή την εν λόγω διετία θα διαθέσει συνολικά €390 εκ. σε πλατφόρμες
και πιλότους μεγάλης κλίμακας. Η επένδυση αυτή αναμένεται να κινητοποιήσει επιπλέον
€200 εκ. από τις χώρες-μέλη και €550 εκ. από τον ιδιωτικό τομέα.

6

AI Excellence Centers: πρόκειται για ερευνητικά κέντρα με σημαντική εξειδίκευση στην ΤΝ.
Testing Facilities: πρόκειται για τεχνολογικές υποδομές οι οποίες διαθέτουν εξειδίκευση και εμπειρία στη δοκιμή
ώριμων τεχνολογιών, σε πραγματικές (ή σχεδόν πραγματικές) συνθήκες.
8
Τριμερές μοντέλο συν-επένδυσης από Επιτροπή, χώρες-μέλη και βιομηχανία, για τη στήριξη έρευνας και
καινοτομίας, περιλαμβανομένων μεγάλης κλίμακας δοκιμών και πιλότων σε microelectronics, small system
integration και embedded software.
7
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- Μετά το 2020:
α. Μέσω του Digital Europe, η Επιτροπή σχεδιάζει τη διάθεση €1,5 δισ. για τη
δημιουργία εγκαταστάσεων δοκιμών και πειραματισμών διεθνών προδιαγραφών για
προϊόντα και υπηρεσίες ΤΝ.
β. Οι χώρες θα ενθαρρυνθούν να κινητοποιήσουν και δικά τους κονδύλια, έτσι ώστε η
συνολική επένδυση να ανέλθει στα €3 δισ. Προτείνεται η χρήση και άλλων πηγών
χρηματοδότησης, όπως το ΕΤΠΑ.
 Επιτάχυνση της διείσδυσης της ΤΝ μέσω DIHs, ιδίως στις ΜμΕ. Οι κόμβοι μπορούν να
βοηθήσουν τις επιχειρήσεις και το δημόσιο τομέα με διάφορους τρόπους, όπως: πρόσβαση σε
data sets, ανάπτυξη μηχανισμών, εκπαίδευση εργαζομένων ΜμΕ σε λύσεις ΤΝ, παροχή
συμβουλών χρηματοδότησης. Επίσης, συνδέονται με τα κέντρα αριστείας και τις εγκαταστάσεις
δοκιμών.
- Το 2019 οι χώρες-μέλη καλούνται να ενισχύσουν τα δίκτυα των κόμβων τους, καθώς και να
επισημάνουν τους κόμβους που διαθέτουν εμπειρία σε ΤΝ.
- Το 2019 και το 2020 η Επιτροπή θα διαθέσει πάνω από €100 εκ. για DIHs σε
επιλεγμένους τομείς που σχετίζονται με ΤΝ (big data, smart manufacturing).
- Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας (ΕΙΤ) θα συνεισφέρει στην υιοθέτηση της ΤΝ από το
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Την περίοδο 2018-2020 η ΕΕ θα επενδύσει στην ενίσχυση του
ΕΙΤ Digital και του δικτύου του, με επίκεντρο τον ψηφιακό μετασχηματισμό βιομηχανιών,
πόλεων, υπηρεσιών υγείας, υποδομών, ώστε να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που
προσφέρει η ΤΝ.
- Μετά το 2020, προτείνεται χρηματοδότηση από το Digital Europe για τη δημιουργία
κόμβων σε κάθε χώρα, ώστε να επιτευχθεί ευρεία γεωγραφική κάλυψη (πιθανώς, ένας
κόμβος κατά μέσο όρο σε κάθε περιοχή NUT2). Έχει προταθεί η διάθεση €900 εκ. από την
Επιτροπή για την ανάπτυξη των κόμβων, κονδύλι το οποίο θα κινητοποιήσει επενδύσεις
ίσης αξίας από τις χώρες.
Δ. Δεξιότητες και δια βίου μάθηση
Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες χαρακτηρίζονται από σημαντική έλλειψη επαγγελματιών ΤΠΕ,
περιλαμβανομένου του τομέα ΤΝ, λόγω της περιορισμένης προσφοράς εξειδικευμένων
προγραμμάτωνσπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσηςκαι των δυσκολιών προσέλκυσης και διατήρησης
ταλέντου. Επίσης, οι ανεπαρκείς τεχνικές δεξιότητες και η χαμηλή εξοικείωση του ευρύτερου
πληθυσμού εμποδίζουν την ομαλή εξάπλωση των τεχνολογιών ΤΝ. Προκειμένου να ξεπεραστούν οι
αρνητικές αυτές συνθήκες, προτείνονται οι εξής δράσεις:
 Από τα κράτη-μέλη:
- Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για: α) την ενίσχυση της αριστείας και τη διατήρηση
ταλέντου ΤΝ στην Ευρώπη και β) την επανακατάρτιση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων του
υπάρχοντος εργατικού δυναμικού (το 2019).
- Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για τις δυνατότητες που προσφέρει το σύστημα της
Μπλε Κάρτας για την προσέλκυση και διατήρηση υψηλής εξειδίκευσης επαγγελματιών ΤΝ
στην ΕΕ (έως το τέλος του 2019).
- Ένταξη της διάστασης των δεξιοτήτων στις εθνικές στρατηγικές ΤΝ (μέχρι τα μέσα του
2019) και χαρτογράφηση της προσφοράς εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αναγκών σε
δεξιότητες και προτεραιοτήτων εκπαίδευσης σε ΤΝ, με έμφαση στην προσέλκυση
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περισσότερων γυναικών σε σπουδές ΤΝ (μέχρι το τέλος του 2020). Οι στρατηγικές θα
πρέπει να καλύπτουν το ευρύτερο πεδίο της τυπικής εκπαίδευσης, επαγγελματικής
κατάρτισης, ανώτατης εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης. Μεγαλύτερη έμφασηπρέπει να
δοθεί στη δια βίου μάθηση, ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να αποκτήσουν και να
βελτιώσουν δεξιότητες που σχετίζονται με ΤΝ.
- Έρευνα για τον τρόπο ένταξης της ΤΝ σε προγράμματα σπουδών δευτεροβάθμιας και
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και επαγγελματικής κατάρτισης.
 Από την Επιτροπή:
- Κοινά διδακτορικά και μεταδιδακτορικά προγράμματα, στα πλαίσια της πρόσκλησης για
την ενίσχυση των κέντρων αριστείας το 2020. Πρόθεση αποτελεί η καθιέρωση ενός
διεθνώς αναγνωρίσιμου brand για βιομηχανικά διδακτορικά στην ΤΝ, καθώς και η
διατήρηση των ερευνητών στην Ευρώπη μετά την ολοκλήρωση των PhD τους. Σε αυτή την
κατεύθυνση, θα συνεισφέρουν οι δράσεις του προγράμματος Marie Skłodowska-Curie.
- Ένταξη ενοτήτων ΤΝ σε πολυεπιστημονικά μεταπτυχιακά (π.χ. σε e-health, fintech, egovernment) και προγράμματα κατάρτισης ενηλίκων, με έμφαση σε άτομα ανώτατης
εκπαίδευσης και επαγγελματικής εμπειρίας.
- Μετά το 2020, η Επιτροπή προτείνει τη διάθεση €700 εκ. για την ανάπτυξη προηγμένων
δεξιοτήτων (για ΤΝ, high-performance computing και κυβερνοασφάλεια), ως μέρος του
Digital Europe, μέσω: α) μεταπτυχιακών, β) ενδοεταιρικής κατάρτισης και πρακτικής
άσκησης για νέους και επαγγελματίες που θέλουν να αποκτήσουν εμπειρία, γ)
βραχυπρόθεσμης εκπαίδευσης εργατικού δυναμικού, ώστε να καταρτιστεί στην ΤΝ.
Ε. Δεδομένα: Δημιουργία ενός Κοινού Ευρωπαϊκού Χώρου Δεδομένων
Μια από τις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής πολιτικής αποτελεί η διαθεσιμότητα μεγάλων, ασφαλών,
υψηλής ποιότητας data sets σε ευρύ φάσμα χρηστών σε όλες τις χώρες. Βεβαίως, η ανοιχτότηταθα
πρέπει να διασφαλιστεί λαμβάνοντας υπόψη τουςευρωπαϊκούς κανονισμούς προστασίας (π.χ. GDPR).
Γενικά, απαιτείται συνεργασία για τη δημιουργία ενός Κοινού Ευρωπαϊκού Χώρου, ο οποίος θα
διευκολύνει την ανταλλαγή δημόσιων και ιδιωτικών δεδομένων και την ανάπτυξη νέων προϊόντων
και υπηρεσιών που θα βασίζονται σε δεδομένα. Επιπλέον, τα data sets θα πρέπει να είναι άμεσα
διαθέσιμα κυρίως σε start-ups και ΜμΕ. Οι πρωτοβουλίες αυτές θα συνοδευτούν από την προσπάθεια
των χωρών-μελών να προωθήσουν την προσβασιμότητα, διαλειτουργικότητα και επαναχρησιμοποίηση
δεδομένων σε τομείς που σχετίζονται άμεσα με την ΤΝ, όπως υγεία, περιβάλλον, φορητότητα,
ασφάλεια, μετανάστευση, βιοοικονομία και σύστημα διατροφής.
Αναλυτικά, οι χώρες πρέπει να συνεργαστούν με την Επιτροπή για τους εξής τομείς:
 Καθορισμός δημόσιων data sets, τα οποία θα καταστούν πιο ανοιχτά και
επαναχρησιμοποιήσιμα στην ΕΕ. Η πρωτοβουλία μπορεί να υποστηριχθεί από την οδηγία Public
Sector Information (PSI), η οποία θέτει το σχετικό θεσμικό πλαίσιο (ακόμα υπό
διαπραγμάτευση).
 Επένδυση στα αναγκαία εργαλεία, τα οποία θα διευκολύνουν την πρόσβαση σεδημόσια
δεδομένα, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης σχετικών Application Programming Interfaces
(APIs). Η επιτροπή σχεδιάζει να διαθέσει €100 εκ. από το Horizon 2020 και το Connecting
Europe Facility (CEF).
 Υποστήριξη ανάπτυξης και λειτουργίας μιας υποδομής δεδομένων που θα επιτρέψει τη
διαχείριση και την ανταλλαγή τους σε πραγματικό χρόνο, καθώς και τον πειραματισμό, μέσω
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ενός data sandbox,σε υπηρεσίες ΤΝ για κυβερνήσεις και δημόσιες διοικήσεις. Τέτοιες υπηρεσίες
παρέχονται μέσω της υποδομής Public Open Data που χρηματοδοτείται από το CEF, η οποία ήδη
υποστηρίζει την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Πύλης Δεδομένων για τη διευκόλυνση της πρόσβασης
σε ευρωπαϊκά δημόσια δεδομένα.
 Περαιτέρω ανάπτυξη του European Open Science Cloud, ως ένα βασικό περιουσιακό στοιχείο
για τη βέλτιστη χρήση ΤΝ στην επιστήμη και την τεχνολογία και για ποικίλες εφαρμογές.
 Υποστήριξη της ανάπτυξης ασφαλών λύσεων που βασίζονται στο blockchain, οι οποίες θα
παρέχουν πρόσβαση σε δεδομένα και θα διασφαλίζουν την ακεραιότητά τους. Η Επιτροπή
σχεδιάζει να διαθέσει €27 εκ. μέσω του Horizon 2020.
 Ο κλάδος της υγείας αναμένεται να επωφεληθεί σημαντικά από την ΤΝ. Υπάρχουν πολλές πηγές
δεδομένων, όπως πληροφορίες ασθενών, ιατρικά αρχεία, διαγνωστικά αποτελέσματα, κλινικές
έρευνες, κ.ά. Η Επιτροπή προτείνει να δοθεί έμφαση σε δύο μεγάλα projects:
- Στα πλαίσια των δεσμεύσεων που ανέλαβαν 19 κράτη-μέλη για τη δημιουργία κλινικής
έρευνας με τουλάχιστον 1 εκ. αλληλουχίες γονιδίων, όπου θα υπάρχει πρόσβαση μέχρι το
2022, η Επιτροπή θα υποστηρίξει μια πρωτοβουλία για τη σύνδεση των αποθετηρίων
γονιδιωματικής. Η Επιτροπή θα συμβάλλει επίσης στη δημιουργία μητρώων σπάνιων
νόσων. Το γεγονός αυτό θα συμβάλει στην μελέτη, ανάπτυξη και δοκιμή τεχνολογιών ΤΝ,
με σκοπό τον εντοπισμό νέων γνώσεων, τη στήριξη της κλινικής έρευνας και τη λήψη
αποφάσεων.
- Το 2020 η Επιτροπή θα υποστηρίξει -σε συντονισμό με τα κράτη-μέλη- την ανάπτυξη
κοινής βάσης δεδομένων, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για τις πιο γνωστές μορφές καρκίνου
και θα περιέχει ανωνυμοποιημένεςτομογραφίες που θα έχουν δωρισθεί από ασθενείς. Η
βάση θα συνδυαστεί με εργαλεία ΤΝ για τη βελτίωση της διάγνωσης και της θεραπείας για
τον καρκίνο.
Η αρχική συνεισφορά της ΕΕ σε αυτές τις πρωτοβουλίες θα ανέλθει σε περίπου €35 εκ. από το
Horizon 2020, ενώ οι χώρες ενθαρρύνονται να διαθέσουν ισόποσα κονδύλια.Οι επενδύσεις
αυτές θα αποτελέσουν τη βάση για έναν κοινό χώρο δεδομένων υγείας μεγαλύτερης κλίμακας,
από το 2021, υπό το πρόγραμμα Digital Europe.
 Γεω-πληροφορίες / Γεωσκόπηση: Το πρόγραμμα Copernicus της ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος
πάροχος πληροφοριών γεωσκόπησης παγκοσμίως. Έχει υιοθετήσει μια ελεύθερη, πλήρη και
ανοιχτή πολιτική δεδομένων, ενώ παρέχει προηγμένες υπηρεσίες δεδομένων και πρόσβασης
πληροφοριών (DIAS), οι οποίες συγκεντρώνουν ένα τεράστιο όγκο δομημένων δεδομένων και
υπολογιστικών δυνατοτήτων. Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή προτείνει να αναπτυχθούν
εφαρμογές ΤΝ με τη χρήση δεδομένων και υποδομών του Copernicus για την προώθηση
υπηρεσιών γεω-εντοπισμού για το κλίμα, τη γεωργία, την ποιότητα του αέρα, τις εκπομπές
αερίων, το θαλάσσιο περιβάλλον, τη διαχείριση υδάτων, την παρακολούθηση της
μετανάστευσης, κ.λπ. Επίσης, θα δρομολογήσει πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση βάσει ΤΝ των
δεδομένων και των πληροφοριών γεωσκόπησης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
 Γλωσσικά δεδομένα: Οι γλωσσικοί πόροι που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη υπηρεσιών
αυτοματοποιημένης μετάφρασης και επεξεργασίας φυσικής γλώσσας συγκαταλέγονται μεταξύ
των περισσότερο χρησιμοποιημένων data sets της Ευρωπαϊκής Πύλης Δεδομένων. Για να
βελτιώσει περαιτέρω τις υπηρεσίες αυτές, η Επιτροπή σχεδιάζει να διαθέσει επιπλέον €10 εκ.
από το CEF, ώστε να συλλεχθούν περισσότερα δεδομένα για γλώσσες που χρησιμοποιούνται
λιγότερο στο διαδίκτυο.
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 Πλατφόρμες βιομηχανικών δεδομένων: Η Επιτροπή έχει ήδη δρομολογήσει δράσεις Ε&Α σε
πλατφόρμες ασφαλούς και ελεγχόμενης ανταλλαγής δεδομένων ιδιοκτησίας, στο πλαίσιο του
Horizon 2020, περιλαμβανομένων χώρων βιομηχανικών και προσωπικών δεδομένων. Με βάση
την ανακοίνωση της Επιτροπής «Προς ένα κοινό ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων», δημοσιεύθηκε
ένα σύνολο κατευθυντήριων γραμμών, με στόχο την ανταλλαγή δεδομένων από τους κατόχους,
τους χρήστες ή και τους δύο. Στηριζόμενη σε αυτό, η Επιτροπή θα προβεί στις εξής ενέργειες:
- Στήριξη, το 2019, στρατηγικών, ψηφιακών πλατφορμών επόμενης γενιάς μέσω μεγάλης
κλίμακας έργων, με επένδυση €50 εκ. από το Horizon 2020.
- Οι χώρες-μέλη ενθαρρύνονται να συνδέσουν τις υφιστάμενες και σχεδιαζόμενες εθνικές
επενδύσεις σε πλατφόρμες, με τις δράσεις σε επίπεδο ΕΕ.
- Μετά το 2020, η Επιτροπή προτείνει ότι η ΕΕ θα πρέπει να συν-επενδύσει με τα κράτημέλη και τον ιδιωτικό τομέα για τη δημιουργία ενός κοινού Ευρωπαϊκού Χώρου
Δεδομένων, διαθέτοντας κονδύλια έως €1 δισ. από το Digital Europe.
- Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην ανάπτυξη τοπικών οικοσυστημάτων σε
περιφερειακό επίπεδο, φέρνοντας σε επαφή τοπικές επιχειρήσεις και ΜμΕ, δημόσιες
διοικήσεις, κέντρα εκπαίδευσης, DIHs και τεχνολογικές υποδομές. Βασικό αντικείμενό τους
αποτελεί η ανάπτυξη και διάθεση μηχανισμών, «εκπαιδευμένων» πάνω σε υψηλής
ποιότητας τοπικά δεδομένα για τη διευθέτηση τοπικών προβλημάτων.
 Κέντρο υποστήριξης για ανταλλαγή δεδομένων: Η Επιτροπή θα δημιουργήσει στα μέσα του
2019 ένα Κέντρο Υποστήριξης για ανταλλαγή δεδομένων, το οποίο θα παρέχει πρακτικές
συμβουλές σε όλους τους συμμετέχοντες στην οικονομία των δεδομένων.
 Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία High-Performance Computing (EuroHPC): Η Επιτροπή και οι χώρεςμέλη θα συνεργαστούν ώστε να προχωρήσουνέγκαιρα στην πρωτοβουλία ανάπτυξης μιας
πανευρωπαϊκής υποδομής super computing, η οποία θα είναι κομβικής σημασίας για την ΤΝ.
ΣΤ. Δεοντολογία και ρυθμιστικό πλαίσιο
Η ανάπτυξη της ΤΝ προϋποθέτει ένα κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο, που να σέβεται και να
προστατεύει αποτελεσματικά τα θεμελιώδη δικαιώματα και τους κανόνες δεοντολογίας, ώστε οι
πολίτες να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στην τεχνολογία και οι εταιρείες να είναι πρόθυμες να
αξιοποιήσουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Το πλαίσιο πρέπει να διευκολύνει την καινοτομία, αλλά
συγχρόνως να προστατεύει από πιθανούς κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση και αλληλεπίδραση με
την τεχνολογία.
Αναλυτικά, καθορίζονται οι εξής δράσεις:
 Η Επιτροπή ανέθεσε σε ένα High-Level Expert Group να διαμορφώσει κατευθυντήριες γραμμές
δεοντολογίας. Ένα αρχικό draft ετοιμάστηκε το Δεκέμβριο του 2018, ενώ η τελική έκδοση
αναμένεται το Μάρτιο του 2019.
 Η Επιτροπή θα εφαρμόσει αυστηρά την αρχή “ethics by design”(δηλαδή οι αρχές δεοντολογίας
ενσωματώνονται σε προϊόντα και υπηρεσίες ΤΝ από την πρώτη στιγμή της διαδικασίας
σχεδιασμού).
 Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη πληροφορίες από τις χώρες-μέλη και τις προτάσεις του HighLevel Expert Group, εκτιμάει σε ποιο βαθμό η υφιστάμενη νομοθεσία είναι συμβατή με τις
τεχνολογίες ΤΝ.
 Μέχρι τα μέσα του 2019, η Επιτροπή θα δημοσιεύσει μια έκθεση για τα δυνητικά κενά και τον
προσανατολισμό για ένα ασφαλές πλαίσιο ΤΝ.

Σελίδα 40

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

 Το 2019 οι χώρες και η Επιτροπή θα συζητήσουν για τη δημιουργία περιβαλλόντων που μπορούν
να βοηθήσουν την καινοτομία, όπως τα ρυθμιστικά sandboxes9. Οι χώρες-μέλη θα ενθαρρυνθούν
να διαμορφώσουν τέτοιες συνθήκες, έως τα τέλη του 2020.
Ζ. ΤΝ στο δημόσιο τομέα
Οι εφαρμογές ΤΝ μπορούν να συνεισφέρουν στη βελτίωση της ποιότητας των δημοσίων υπηρεσιών,
επιφέροντας θετικές επιπτώσεις στους χρόνους εξυπηρέτησης, την αποτελεσματικότητα, την
αλληλεπίδραση μεταξύ πολίτη και δημοσίου τομέα, κ.λπ.
 Στα πλαίσια μεγέθυνσης των τρεχουσών επενδύσεων που υλοποιούνται από τα προγράμματα
CEFκαι ISA, η ΕΕ θα αυξήσει σταδιακά τις προσπάθειες εξάπλωσης της ΤΝ σε νευραλγικούς
τομείς δημοσίου συμφέροντος, όπως υγεία, μεταφορές, ασφάλεια και εκπαίδευση. Μετά το
2020, στα πλαίσια του Digital Europe, η ΕΕ και τα κράτη-μέλη θα συν-επενδύσουν για πλήρη
επέκταση πανευρωπαϊκών υπηρεσιών ΤΝ στο δημόσιο τομέα.
 Το 2019, τα κράτη-μέλη και η Επιτροπή θα συμμετάσχουν στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών,
εμπειριών και δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ. Θα συνεργαστούν για να παρουσιάσουν μια
επισκόπηση των εφαρμογών που ήδη λειτουργούν στα κράτη-μέλη, τον αντίκτυπό τους και την
προστιθέμενη αξία τους στην υποστήριξη δημόσιων υπηρεσιών. Η Επιτροπή είναι επίσης έτοιμη
να βοηθήσει δημόσιους αγοραστές, για παράδειγμα δημιουργώντας έναν κόμβο υποστήριξης
για την αγορά λύσεων ΤΝ και κυβερνοασφάλειας.
 Τα κράτη-μέλη ενθαρρύνονται να συνεργαστούν με την Επιτροπή για τον εντοπισμό τομέων
κοινής προμήθειας λύσεων ΤΝ, που θα οδηγήσουν σε αύξηση της αποτελεσματικότητας και
καλύτερους όρους value for money. Στόχος είναι η έκδοση κοινής έκθεσης έως τα μέσα του 2019,
η οποία θα διευκρινίζει τους τομείς όπου προβλέπονται κοινές προμήθειες. Πέρα από το 2020, η
Επιτροπή προτείνει την ένταξη δράσεων στο πλαίσιο του νέου προγράμματος Digital Europe.
 Το 2019 η Επιτροπή σχεδιάζει να προσφέρει την υπηρεσία eTranslation (αναπτύσσεται στα
πλαίσια του CEF) σε δημόσιες διοικήσεις των κρατών-μελών. Οι προτάσεις της για τα Horizon
Europe και Digital Europe αφορούν επενδύσεις περαιτέρω ανάπτυξης υπηρεσιών και εργαλείων
natural language processing, ώστε να ενισχυθεί η πολυγλωσσικότητα στο δημόσιο τομέα.
 Το 2020, σύμφωνα με την Υπουργική Διακήρυξη του Ταλίνγια το eGovernment, τα κράτη-μέλη,
με την υποστήριξη της Επιτροπής, ενθαρρύνονται να διαθέσουν πόρους για πειράματα σε ΤΝ,
αξιοποιώντας το ρόλο των DIHs στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου,
ώστε να κατανοήσουν την προστιθέμενη αξία και τον δυνητικό αντίκτυπο των δημόσιων
υπηρεσιών ΤΝ. Οι λύσεις που βασίζονται στην ΤΝ θα ευνοήσουν επίσης τους τομείς της
δικαιοσύνης και της επιβολής του νόμου. Ένας άλλος ελπιδοφόρος τομέας είναι η
παρακολούθηση και η επιβολή κανόνων ενιαίας αγοράς για αγαθά, υπηρεσίες και ανθρώπους.
 Τα κράτη-μέλη και η Επιτροπή σχεδιάζουν να συνεχίσουν την ανάπτυξη ολοκληρωμένων
λύσεωνγεωσκόπησης και machine learning, για να στηρίξουν τη χάραξη πολιτικής και εφαρμογές
σε τομείς όπως η κλιματική αλλαγή, η προστασία του περιβάλλοντος, η γεωργία, η αστική
ανάπτυξη, κ.ά.

9

Χρησιμοποιούνται σε επιλεγμένους τομείς, όπου ο νόμος παρέχει στις ρυθμιστικές αρχές σημαντικό περιθώριο
πρωτοβουλιών.
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Η. Διεθνής συνεργασία
Η διεθνής συνεργασία και διάλογος, ιδίως μεταξύ προηγμένων χωρών οι οποίες υπερέχουν σε έρευνα,
καινοτομία και επενδύσεις στην ΤΝ, μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη της τεχνολογίας. Η
συνεργατική ανάπτυξη διεθνών προτύπων θα διευκολύνει την εξάπλωση της ΤΝ, ενώ η ΕΕ θα
προωθήσει το διάλογο σε ζητήματα δεοντολογίας με τρίτες χώρες που επιθυμούν να υιοθετήσουν τις
ίδιες αξίες. Στα πλαίσια αυτά, η ΕΕ επιδιώκει τη σύναψη συμμαχιών με stakeholders (εταιρείες
τεχνολογίας, ακαδημαϊκά ιδρύματα, κ.λπ.) σε παγκόσμιο επίπεδο, για την ανάπτυξη υπεύθυνης ΤΝ.
Αναλυτικά:
 Η ΕΕ θα έρθει σε επαφή με τρίτους εταίρους για να προωθήσει διεθνώς τις κατευθυντήριες
αρχές δεοντολογίας, κατά τη διάρκεια του 2019.
 Τα κράτη-μέλη και η ΕΕ ενθαρρύνονται να συντονίσουν τις προσπάθειές τους για διεθνή
προβολή της ΤΝ και να διασφαλίσουν ότι η Ευρώπη στέλνει ένα συνεπές μήνυμα παγκοσμίως.
 Η ΕΕ θα διοργανώσει ένα διεθνές υπουργικό meetingγ ια την ΤΝ το 2019, με στόχο τη
διαμόρφωση παγκόσμιας συναίνεσης για τις δεοντολογικές επιπτώσεις της τεχνολογίας.

4.4 Εργαλεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιοποίηση των τεχνολογιών ΤΝ
Α. Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020
Η ΤΝ περιλαμβάνεται στα αναπτυξιακά προγράμματα της ΕΕ από το 2004. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται
στα ρομποτικά συστήματα (robotics), τομέας στον οποίο η ΕΕ κατέχει ηγετική θέση διεθνώς. Το κύριο
εργαλείο για τη χρηματοδότηση δράσεων έρευνας & καινοτομίας σχετικών με την ΤΝ αποτελεί το
Horizon 2020, το οποίο στηρίζει γενικότερα τις key enabling technologies (ΚΕΤs).
Horizon 2020
Αποτελεί το πρόγραμμα που χρηματοδοτεί μέσω διαφόρων εργαλείωντην έρευνα & καινοτομία στην
ΕΕ για την περίοδο 2014-2020, με κονδύλια €77 δισ.
Οι επενδύσεις του Horizon 2020 που σχετίζονται με την ΤΝ την περίοδο 2014-2017 διαμορφώθηκαν
σε €1,1 δισ. (περιλαμβανομένων ερευνητικών έργων σε big data, υγεία, ιατρική αποκατάσταση,
μεταφορές και διάστημα).Την περίοδο 2018-2020, όπως ήδη αναφέρθηκε η Επιτροπή έχει θέσει ως
στόχο την αύξηση των επενδύσεων στα πλαίσια του προγράμματος σε €1,5 δισ. (δηλαδή €500 εκ. το
χρόνο).
Το Horizon χρησιμοποιεί διάφορα εργαλεία για την εκπλήρωση των σκοπών του, όπως:
i. European Innovation Council (EIC)
Αποτελεί ένα από τα κύριαεργαλεία του Horizon 2020 (καθώς και του επικείμενου Horizon Europe).
Χρηματοδοτεί ερευνητικά έργασε καινοτόμες τεχνολογίες όπου προκύπτουν προοπτικές
επιστημονικών επιτευγμάτων, καθώς και επιχειρήσεις με προοπτικές ανάπτυξης, μέσω one-stop shop
διαδικασιών. Συνοπτικά: βοηθάει το έργο κορυφαίων ερευνητών, επιχειρηματιών, μικρών
επιχειρήσεων και επιστημόνων με χρηματοδότηση, συμβουλευτικές υπηρεσίες, networking, coaching,
mentoring.
Προϋπολογισμός για την περίοδο 2018-2020: €2,7 δισ.
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Το EIC χρησιμοποιεί εργαλεία, η λειτουργία των οποίων βασίζεται σε ανοιχτές προσκλήσεις υποβολής
προτάσεων με καθορισμένες, ενδεικτικές προθεσμίες. Αναλυτικά, αναφέρονται τα ακόλουθα:
1. EIC Pathfinder Pilot: προώθηση διεπιστημονικής έρευνας και καινοτομίας σε νέες τεχνολογίες.
Παρέχει χρηματοδοτήσεις έως €4 εκ. ανά έργο (κάλυψη 100%) στους τομείς:
- τεχνητής νοημοσύνης,
- εμφυτεύσιμων αυτόνομων συσκευών και υλικών και
- παραγωγής ενέργειας χωρίς εκπομπές επικίνδυνων για το περιβάλλον αερίων.
Προϋπολογισμός για την περίοδο 2019-2020: €660 εκ.
2. EIC Accelerator Pilot: ανάπτυξη, scaling up και αξιοποίηση καινοτομιών υψηλού ρίσκου (προϊόντα,
υπηρεσίες, επιχειρηματικά μοντέλα) από start-ups και ΜμΕ. Παρέχει χρηματοδοτήσεις από €0,5 εκ.
έως €2,5 εκ. ανά επιχείρηση (κάλυψη 70%). Από 5.6.2019, το εργαλείο παρέχει και μικτή
χρηματοδότηση, καθώς υπάρχει επιλογή για προαιρετική επένδυση μετοχικού κεφαλαίου έως €15 εκ.
Μπορούν να χρηματοδοτηθούν πολυάριθμα projects (δεν υπάρχουν προκαθορισμένες κατηγορίες).
Από 5.6.2019 αίτηση μπορούν να υποβάλουν μόνο μεμονωμένες εταιρείες (και όχι κοινοπραξίες, όπως
πριν). Δεν επιτρέπεται η υποβολή πρότασης από μεγάλες εταιρείες και ερευνητικά κέντρα, παρά μόνο
η συμμετοχή τους ως υπεργολάβοι.
Προϋπολογισμός για την περίοδο 2019-2020: €1,3 δισ.
3. Fast Track to Innovation (FTI): αφορά τη χρηματοδότηση σχετικά ώριμων, καινοτόμων τεχνολογιών,
ιδεών και επιχειρηματικών μοντέλων, που βρίσκονται πιο κοντά στο στάδιο εισαγωγής τους στην
αγορά. Οι προτάσεις πρέπει να προέρχονται από κοινοπραξίες 3-5 νομικών οντοτήτων, οι οποίες
επιδιώκουν τη διείσδυση στην αγορά νέων εργαλείων. Παρέχεται χρηματοδότηση έως €3 εκ. ανά έργο
(κάλυψη 70% για κερδοσκοπικά σχήματα και 100% για μη-κερδοσκοπικά σχήματα).
Προϋπολογισμός για την περίοδο 2018-2020: €300 εκ.
ii. EuropeanResearchCouncil (ERC)
Πρόκειται για τον πρώτο ευρωπαϊκό φορέαπου χρηματοδοτεί την έρευνα αιχμής σε οποιοδήποτε
πεδίο, έχοντας συσταθεί το 2007. Απευθύνεται σε οποιασδήποτε εθνικότητας μεμονωμένους (κυρίως
νέους) ερευνητές καιεθνικές ή πολυεθνικές ερευνητικές ομάδες με επικεφαλής έναν «βασικό
ερευνητή». Εντάσσεται στον πρώτο πυλώνα του Horizon 2020 («Επιστημονική Αριστεία») και
λειτουργεί με ανοιχτούς διαγωνισμούς.
Προϋπολογισμός για την περίοδο 2014-2020: €13,1 δισ.
Ο ακόλουθος Πίνακας 5 αναφέρεται στο μοντέλο χρηματοδότησης που εφαρμόζει το ERC:
Π5. Μοντέλο χρηματοδότησης του ERC
Κατηγορίες
χρηματοδότησης

Πού απευθύνεται

Ύψος
χρηματοδότησης

Διάρκεια

Ποσοστό
επιχορήγησης

Starting grant

Ερευνητές με 2-7
χρόνια ερευνητική
εμπειρία (μετά την
απόκτηση του
διδακτορικού)

Έως €1,5 εκ.

5 χρόνια

100% (+25% του
έμμεσου κόστους)
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Consolidator grant

Ερευνητές με 7-12
χρόνια ερευνητική
εμπειρία (μετά την
απόκτηση του
διδακτορικού)

Έως €2 εκ.

5 χρόνια

100% (+25% του
έμμεσου κόστους)

Advanced grant

Βασικοί ερευνητές με
10 χρόνια
ερευνητικών
επιτευγμάτων

Έως €2,5εκ.

5 χρόνια

100% (+25% του
έμμεσου κόστους)

Proof of Concept

Βασικοί ερευνητές
που έχουν ήδη λάβει
επιχορήγηση και
επιθυμούν να
προχωρήσουν σε
εμπορική αξιοποίηση
της δουλειάς τους

€150.000

18 μήνες

Synergy grant

Ομάδα 2-4 βασικών
ερευνητών που
εργάζονται μαζί

Έως €10 εκ.

6 χρόνια

100% (+25% του
έμμεσου κόστους)

Επίσης, παρέχεται επιπλέον χρηματοδότηση €1 εκ. για την κάλυψη αρχικών εξόδων των ερευνητών
που εισέρχονται στην ΕΕ από τρίτη χώρα (€4 εκ. για synergy grants).
iii. Δράσεις Marie Skłodowska-Curie
Χρηματοδοτούν διεθνείς υποτροφίες για ερευνητές. Απευθύνονται σε νέους και έμπειρους ερευνητές
κάθε εθνικότητας, προκειμένου να ενισχύσουν την καριέρα και τις δεξιότητές τους. Τα τελευταία
χρόνια το εργαλείο έχει ενισχύσει την έρευνα στην ΤΝ.
Προϋπολογισμός για την περίοδο 2014-2020: €6,2 δισ.
iv. European Institute of Innovation & Technology (EIT)
Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας & Τεχνολογίας προωθεί την καινοτομία δημιουργώντας
μακροχρόνιες συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων, μέσω των
Κοινοτήτων Γνώσης & Καινοτομίας (Knowledge & Innovation Communities - KICs). Οι συνεργασίες αυτές
έχουν διάρκεια τουλάχιστον 7 ετών και λειτουργούν με επιχειρηματική λογική, σκοπεύοντας στην
εύρεση λύσεων σε παγκόσμιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία, όπως η κλιματική αλλαγή, η
υγιεινή διαβίωση, η βιώσιμη ενέργεια, κ.ά. Το EIT διαθέτει 8 KICs και κάθε μια αναπτύσσει καινοτόμα
προϊόντα και υπηρεσίες για μια συγκεκριμένη πρόκληση.
Στα πλαίσια των KICs, παρέχονται δραστηριότητες που αφορούν ολόκληρη την αλυσίδα καινοτομίας:
προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης (Master School Programs), προώθηση της έρευνας από το
εργαστήριο στην αγορά, ερευνητικά έργα καινοτομίας, εκκόλαψη και επιτάχυνση. Ουσιαστικά, το ΕΙΤ
καθορίζει και διευθύνει τις διαδικασίες και θέτει τις στρατηγικές, ενώ οι KICs τις εφαρμόζουν στην
πράξη, παράγοντας αποτελέσματα.
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Το ΕΙΤ λειτουργεί πάνω από 50 κόμβους καινοτομίας (Co-Location Centers) σε ευρωπαϊκές πόλεις, όπου
γίνονται οι συμπράξεις ερευνητών, φοιτητών, επιχειρηματιών, μηχανικών λογισμικού κ.ά.
Συνεισφέρει στις KICs με επιδοτήσεις, οι οποίες καλύπτουν έως και το 100% των συνολικών επιλέξιμων
δαπανών, που σχετίζονται με τις δραστηριότητές τους. Πάντως, το ΕΙΤ κινητροποιεί τις KICs ώστε να
συγχρηματοδοτούν τις δράσεις τους και από άλλες πηγές, ώστε να καθίστανται οικονομικά βιώσιμες.
Προϋπολογισμός για την περίοδο 2014-2020: €2,7 δισ.
Με disruptive τεχνολογίες, μεταξύ των οποίων και η ΤΝ, σχετίζονται κυρίως δύο KICs του Ινστιτούτου:
1. ΕΙΤ Digital: προωθεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρώπης μέσω ανάπτυξης και εισαγωγής
στην αγορά καινοτόμων εργαλείων ψηφιοποίησης. Πρόκειται για πανευρωπαϊκό οικοσύστημα
περισσότερων από 200 επιχειρήσεων, start-ups, πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και συστάδων
καινοτομίας.
Δίνει στρατηγική έμφαση στους εξής τομείς, όπου η στόχευση σε λύσεις ΤΝ μπορεί να δώσει λύσεις:


Digital Tech: βασικές τεχνολογίες που παρέχουν ασφαλή και άμεση επικοινωνία και
επεξεργασία πληροφοριών:
α) networking: υποδομές 5G, ΙοΤ
β) computing: cloud, big data, TN
γ) κυβερνοασφάλεια
 Digital Cities: εξοπλισμός των πόλεων με ψηφιακές τεχνολογίες που σχετίζονται με αστική
κινητικότητα, κοινωνική ένταξη και ασφάλεια.
 Digital Industry: ψηφιακός μετασχηματισμός της βιομηχανίας, από την παραγωγή έως τα
logistics και το λιανικό εμπόριο.
 Digital Wellbeing: προστασία της υγείας των νέων, των ηλικιωμένων και των εργαζομένων με
την επεξεργασία δεδομένων από αισθητήρες.
 Digital Finance: μετασχηματισμός των ψηφιακών συναλλαγών με διαφανείς, αποτελεσματικές
και ασφαλείς τεχνολογίες. Αφορά το μέλλον της λιανικής και επιχειρηματικής τραπεζικής με
εφαρμογές ΤΝ, blockchain, κ.λπ.
Διαθέτει 18 Co-Location Centers σε Αϊντχόβεν, Άμστερνταμ, Βερολίνο, Βουδαπέστη, Βρυξέλλες,
Εδιμβούργο, Ελσίνκι, Λονδίνο, Μαδρίτη, Μιλάνο, Μόναχο, Μπράγκα, Νίκαια, Παρίσι, Ρεν, Στοκχόλμη,
Τρέντο και Σαν Φρανσίσκο.
2. EIT Manufacturing: εντάσσει σε ένα οικοσύστημα παράγοντες της βιομηχανίας, ώστε να
δημιουργηθεί μια παγκοσμίως ανταγωνιστική και βιώσιμη ευρωπαϊκή βιομηχανία, που θα ενταχθεί
ομαλά στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση.
Στρατηγικοί στόχοι:







Αναβάθμιση δεξιοτήτων στη μεταποίηση, προσέλκυση ταλέντου.
Δημιουργία καινοτόμων οικοσυστημάτων μεταποίησης.
Πλήρης ψηφιοποίηση της μεταποίησης: δημιουργία αξίας με ψηφιακές λύσεις και πλατφόρμες.
Πελατοκεντρική μεταποίηση: ευέλικτη μεταποίηση που να ανταποκρίνεται στη ζήτηση που
εκδηλώνει κάθε πελάτης.
Κοινωνικά βιώσιμη μεταποίηση: ασφαλής, δεοντολογική και κοινωνικά βιώσιμη παραγωγή και
προϊόντα.
Περιβαλλοντικά βιώσιμη μεταποίηση: δημιουργία μιας περισσότερο «πράσινης» και καθαρής
βιομηχανίας.
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Η EIT Manufacturing μέχρι στιγμής έχει καθορίσει 4 σημαντικούς τομείς (Flagships) που έχουν δώσει
προστιθέμενη αξία στη βιομηχανία, ως ένδειξη της ικανότητάς της να προσφέρει λύσεις σε σύνθετες
προκλήσεις: άνθρωποι & βιομηχανικά ρομπότ, additive manufacturing, zero-defect manufacturing και
πλατφόρμες για ψηφιοποιημένα δίκτυα.
Διαθέτει 5 Co-Location Centers σε Βιέννη, Γκέτεμποργκ, Μιλάνο, Μπιλμπάο και Ντάρμσταντ.
Β. Νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027
Για τη νέα προγραμματική περίοδο, η Επιτροπή έχει υποβάλει τις προτάσεις της για τα προγράμματα
Horizon Europe και Digital Europe. Σε αυτά θα υπάρχουν εργαλεία αποκλειστικά για την ενίσχυση της
καινοτομίας και επενδύσεων στην ΤΝ.
Horizon Europe
Εντάσσεται στον τομέα Έρευνα & Καινοτομία και αποτελεί το μεγαλύτερο ερευνητικό πρόγραμμα της
Ευρώπης, με προϋπολογισμό €97,6 δισ., διαδεχόμενο το Horizon 2020. Αρχικά, η προτεινόμενη δομή
του προγράμματος έχει ως εξής:
Σχήμα 3: Προτεινόμενη δομή του Horizon Europe

Στον 1ο Πυλώνα παραμένουν το ERC και οι Δράσεις Marie Skłodowska-Curie, ενώ στον 3ο βρίσκονται το
EIC και το ΕΙΤ. Η αποστολή του ΕΙΤ Digital θα είναι πλήρως εναρμονισμένη με τους στόχους του
προγράμματος, προσφέροντας ευκαιρίες για συμπράξεις και ενισχύοντας τις επενδύσεις σε highperformance computing και δεδομένα, ΤΝ, κυβερνοασφάλεια και προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες.
Digital Europe
Εντάσσεται στον τομέα των Ευρωπαϊκών Στρατηγικών Επενδύσεων, αποτελώντας νέο πρόγραμμα για
την ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας σε ψηφιακές τεχνολογίες (Πίνακας Π6). Σκοπός του είναι
η κάλυψη του σημερινού ψηφιακού χάσματος και η ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς.
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Π6. Πρόγραμμα Digital Europe
Προϋπολογισμός
Τομείς του Digital Europe
(€ δισ.)
Digital Europe
9,2
High Performance Computing
2,7
Τεχνητή Νοημοσύνη
2,5
Κυβερνοασφάλεια
2,0
Προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες
0,7
Ευρεία χρήση ψηφιακών τεχνολογιών στην
1,3
οικονομία και την κοινωνία

Συνολικός προϋπολογισμός: €9,2 δισ.
Δράση για την ΤΝ: Θα διαθέσει €2,5 δισ. για την περίοδο 2021-2027.
Στόχοι:
α) Αύξηση των επενδύσεων και προώθηση της χρήσης ΤΝ από τις επιχειρήσεις και το δημόσιο τομέα.
β) Διευκόλυνση της ασφαλούς πρόσβασης σε και αποθήκευση μεγάλων συνόλων δεδομένων και
μηχανισμών.
γ) Ενίσχυση και υποστήριξη των υφιστάμενων εγκαταστάσεων δοκιμών και πειραματισμού στην ΤΝ, σε
τομείς όπως η υγεία και η κινητικότητα. Ενθάρρυνση των συνεργασιών μεταξύ των χωρών-μελών.
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5. Στρατηγικές χωρών της ΕΕ για την ανάπτυξη της ΤΝ
Τα τελευταία δύο χρόνια, αρκετές χώρες έχουν αρχίσει να ανακοινώνουν και να εφαρμόζουν
στρατηγικές για την ανάπτυξη και χρήση της ΤΝ, προκειμένου να επωφεληθούν από τα οφέλη της
τεχνολογίας. Οι πρωτοβουλίες αυτές διαφέρουν ως προς το μοντέλο εφαρμογής τους, καθώς σε
κάποιες περιπτώσεις η στρατηγική καθορίζεται, συντονίζεται και εκτελείται αποκλειστικά από το
κράτος, ενώ σε άλλες δίνονται πρωτοβουλίες στον ιδιωτικό τομέα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα σε
διεθνές επίπεδο αποτελούν ο Καναδάς, οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Ιαπωνία.


Ο Καναδάς ήταν η πρώτη χώρα η οποία το 2017 κατάρτισε στρατηγική για την αξιοποίηση της
ΤΝ (Pan-Canadian AI Strategy), εστιάζοντας σχεδόν αποκλειστικά στην ενίσχυση της έρευνας. Το
πρόγραμμα όρισε προϋπολογισμό C$125 εκ. για περίοδο 5 ετών, όμως αν αθροιστεί και η
συνεισφορά των τοπικών κυβερνήσεων, το συνολικό ποσό υπερβαίνει τα C$400 εκ. Η
πρωτοβουλία είναι προϊόν συνεργασίας της κυβέρνησης με το Canadian Institute for Advanced
Research (CIFAR), φορέα εκτέλεσης του προγράμματος, καθώς και 3 ερευνητικά κέντρα που
απορροφούν κονδύλια τόσο από την ομοσπονδιακή, όσο και τις τοπικές κυβερνήσεις.
 Οι ΗΠΑ εφαρμόζουν προσέγγιση ελεύθερης αγοράς, ενισχύοντας την ιδιωτική πρωτοβουλία. Η
τωρινή κυβέρνηση στοχεύει στην ενίσχυση της Ε&Α μέσω της δημιουργίας συνεργασιών με
βιομηχανία και ακαδημαϊκή κοινότητα, καθώς και της άρσης ρυθμιστικών εμποδίων. Πάντως,
δεν είναι σαφές το ακριβές ποσό που διατίθεται για Ε&Α στην ΤΝ. Το 2020, ο προϋπολογισμός
ανήλθε στα $973,5 εκ., ωστόσο εκτιμάται ότι στο Πεντάγωνο διατίθενται αρκετά υψηλότερα
ποσά για στρατιωτικούς σκοπούς.
 Στην Κίνα, η προσέγγιση είναι κεντρικοποιημένη, με την κυβέρνηση να έχει καταρτίσει μια
πλήρη στρατηγική (A Next Generation AI Development Plan) στα πλαίσια της οποίας μέχρι το
2030 θα διατεθούν 10 τρισ. γουάν για Ε&Α, καλλιέργεια ταλέντου, εκπαίδευση και δεξιότητες.
Χαρακτηριστική είναι η συνεργασία της κυβέρνησης με κινεζικούς tech giants για τη
δημιουργία τεχνολογικού πάρκου για έρευνα ΤΝ στο Πεκίνιο, αξίας $2,1 δισ.
Στην ΕΕ, οι περισσότερες χώρες έχουν υλοποιήσει μέχρι στιγμής σχετικές πρωτοβουλίες, ενώ άλλες
βρίσκονται στη διαδικασία υλοποίησης. Σύμφωνα με το Joint Research Center της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, το οποίο παρακολουθεί το βαθμό προόδου των χωρών-μελών όσον αφορά την ανάπτυξη
εθνικών στρατηγικών ΤΝ:





16 από τις 28 χώρες έχουν ανακοινώσει εθνικές στρατηγικές (Πίνακας Π7).
5 χώρες (Αυστρία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Πολωνία) βρίσκονται σε στάδιο τελικού draft.
1 χώρα (Ουγγαρία) έχει καταρτίσει action plan, ως αρχικό βήμα πάνω στο οποίο θα δομήσει τη
στρατηγική της.
6 χώρες (Βέλγιο, Βουλγαρία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ρουμανία, Σλοβενία) βρίσκονται σε στάδιο
διαβούλευσης για την ανάπτυξη μιας εθνικής στρατηγικής.

Σελίδα 48

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

Π7. Επισκόπηση προόδου των στρατηγικών ΤΝ στις χώρες της ΕΕ
Χώρα

Στάδιο

Αυστρία

Τελικό draft

Βέλγιο
Βουλγαρία
Γαλλία

Δημοσίευση

Γερμανία

Ημερομηνία

Χώρα

Στάδιο

Λετονία

Δημοσίευση

Στάδιο υλοποίησης

Λιθουανία

Δημοσίευση

Απρ-19

Στάδιο υλοποίησης

Λουξεμβούργο

Δημοσίευση

Μαϊ-19

Μαρ-18

Μάλτα

Δημοσίευση

Οκτ-19

Δημοσίευση

Νοε-18

Ολλανδία

Δημοσίευση

Οκτ-19

Δανία

Δημοσίευση

Μαρ-19

Ουγγαρία

Σχέδιο δράσης

Νοε-19

Ελλάδα

Στάδιο υλοποίησης

Πολωνία

Τελικό draft

Αυγ-19

Εσθονία

Δημοσίευση

Ιουλ-19

Πορτογαλία

Δημοσίευση

Ιουν-19

Ην. Βασίλειο

Δημοσίευση

Απρ-18

Ρουμανία

Στάδιο υλοποίησης

Ιρλανδία

Στάδιο υλοποίησης

Σλοβακία

Δημοσίευση

Ισπανία

Τελικό draft

Νοε-19

Σλοβενία

Στάδιο υλοποίησης

Ιταλία

Τελικό draft

Ιουλ-19

Σουηδία

Δημοσίευση

Μαϊ-18

Κροατία

Τελικό draft

Νοε-19

Τσεχία

Δημοσίευση

Μαϊ-19

Κύπρος

Δημοσίευση

Ιαν-20

Φινλανδία

Δημοσίευση

Οκτ-17

Ιουν-19

Ημερομηνία
Φεβ-20

Οκτ-19

Πηγή: Joint Research Center - Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Οι στρατηγικές μπορούν να διακριθούν δύο μεγάλες κατηγορίες (Πίνακας Π9):
 χρηματοδοτούμενες στρατηγικές, οι οποίες ορίζουν προϋπολογισμό, περίοδο εφαρμογής και
συγκεκριμένα μέτρα υλοποίησης και
 στρατηγικές κατευθυντήριων αρχών (guiding documents), οι οποίες απλώς θέτουν κάποιες
γενικές κατευθύνσεις και βασικά μέτρα, χωρίς να καθορίζουν συγκεκριμένο προϋπολογισμό.
Σχήμα 4: Πρωτοβουλίες στην ΕΕ για την αξιοποίηση της ΤΝ
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Επίσης, αρκετές διαφορές προκύπτουνως προς τη βαρύτητα που δίνεται σε κάθε τομέα πολιτικής (π.χ.
στόχευση σε έρευνα & ανάπτυξη, υιοθέτηση της ΤΝ στον ιδιωτικό τομέα, προσέλκυση ταλέντου,
ανάπτυξη δεξιοτήτων, δεδομένα, κ.λπ.).
Από την εξέταση των πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 15 χωρών της ΕΕ για τις
στρατηγικές των οποίων υπάρχουν διαθέσιμες αναλυτικές πληροφορίες (Πίνακες Π8, Π9), προκύπτουν
τα ακόλουθα συμπεράσματα:
 Σε Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Λετονία και Πολωνία
(καθώς και σε επίπεδο ΕΕ) εφαρμόζονται στρατηγικές όπου ορίζεται προϋπολογισμός και
συγκεκριμένα εφαρμοστικά μέτρα, ενώ οι στρατηγικές στις υπόλοιπες χώρες αποτελούν
κατευθυντήριες γραμμές.
 Οι χώρες της ΕΕ δίνουν κυρίως έμφαση στη στήριξη της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας,
την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεωνκαι την αναβάθμιση των δεξιοτήτων.
 Η βιομηχανική έρευνα αποτελεί το επίκεντρο της στρατηγικής σε Γερμανία, Σουηδία, Τσεχία,
Κύπρο, Λουξεμβούργο και Μάλτα (καθώς και στην ΕΕ) και ακολούθως σε Γαλλία, Βέλγιο,
Πορτογαλία και Φινλανδία.
Π8. Τομείς έμφασης των στρατηγικών ΤΝ στην ΕΕ
Έρευνα

Ταλέντο ΤΝ

Δεξιότητες

Βιομηχανική
στρατηγική

Δεοντολογία

Δεδομένα

Υιοθέτηση ΤΝ
στο δημόσιο

Κοινωνική
ένταξη

Βέλγιο
Γαλλία
Γερμανία
Δανία
Εσθονία
Ε.Ε.
Ην. Βασίλειο
Κύπρος
Λιθουανία
Λουξεμβούργο
Μάλτα
Ολλανδία
Πορτογαλία
Σουηδία
Τσεχία
Φινλανδία
Μεγαλύτερη έμφαση

Μικρότερη έμφαση

Πηγή: CIFAR: Report on National and Regional AI Strategies, ΣΕΒ

 Η διάχυση της ΤΝ στον ιδιωτικό τομέα αποτελεί κύρια προτεραιότητα σε Δανία, Φινλανδία και
Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ ιεραρχείται δεύτερη σε Γερμανία, Εσθονία και Τσεχία.
 Η Εσθονία αποτελεί τη μοναδική χώρα που δίνει προτεραιότητα στην υιοθέτηση λύσεων ΤΝ από
το δημόσιο τομέα.
 Η προσέλκυση ταλέντου σε ΤΝ αποτελεί κύρια προτεραιότητα μόνο στη Γαλλία και
δευτερεύουσα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
 Οι στρατηγικές της ΕΕ, Γερμανίας, Ηνωμένου Βασιλείου και Τσεχίας καλύπτουν και τους 8 τομείς
στρατηγικού ενδιαφέροντος. Σε 7 χώρες (Βέλγιο, Γαλλία, Δανία, Φινλανδία, Πορτογαλία, Κύπρο,
Μάλτα) καλύπτονται 7 τομείς.
 Η κοινωνική ένταξη συγκέντρωσε το λιγότερο στρατηγικό ενδιαφέρον.
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Π9. Κύρια χαρακτηριστικά των στρατηγικών στις χώρες της ΕΕ
Guiding
Χρηματοδοτούμενη,
Μεγαλύτερη έμφαση
document συγκεκριμένα μέτρα
Βέλγιο

√

Δεξιότητες - Έρευνα

Γαλλία

√

Ταλέντο ΤΝ - Έρευνα

Γερμανία

√

Έρευνα - Βιομηχανική στρατηγική

Δανία

√

Βιομηχανική στρατηγική - Δεξιότητες

Εσθονία

√

Υιοθέτηση ΤΝ στο δημόσιο - Βιομηχανική στρατηγική

Ε.Ε.

√

Έρευνα - Δεοντολογία

√

Βιομηχανική στρατηγική - Ταλέντο ΤΝ

Ην. Βασίλειο
Ιταλία

√

Κύπρος

√

Έρευνα - Δεξιότητες

Λιθουανία

√

Δεξιότητες - Δεοντολογία

Λετονία

√

Λουξεμβούργο

√

Έρευνα - Δεξιότητες

Μάλτα

√

Έρευνα - Δεξιότητες

Ολλανδία

√

Δεοντολογία - Δεξιότητες

Πολωνία

√

Πορτογαλία

√

Σλοβακία

√

Σουηδία

√

Έρευνα - Δεοντολογία

Τσεχία

√

Έρευνα - Βιομηχανική στρατηγική

Φινλανδία

√

Βιομηχανική στρατηγική - Έρευνα

Δεξιότητες - Έρευνα

Ακολούθως, παρατίθενται συνοπτικά οι στρατηγικές που εφαρμόζουν 21 ευρωπαϊκές χώρες για την
ανάπτυξη της ΤΝ, για τις οποίες είναι διαθέσιμες πληρέστερες πληροφορίες που επιτρέπουν την
εξαγωγή συμπερασμάτων (πιο εκτεταμένη παρουσίαση για κάποιες από αυτές περιέχεται στο
Παράρτημα).

5.1 Βέλγιο
Το Βέλγιο, λόγω του ιδιόμορφου τρόπου διακυβέρνησής του, έχει αναπτύξει προγράμματα για τη
διάδοση της ΤΝ τόσο σε εθνικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, από την ομοσπονδιακή και τις
τοπικές κυβερνήσεις αντίστοιχα. Η πρόταση πολιτικής AI4Belgium, πρώτο βήμα για μια ολοκληρωμένη
εθνική στρατηγική, αποτελεί από τις λίγες περιπτώσεις όπου η έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη
δεξιοτήτων, λόγω του ελλείμματος που εντοπίζουν οι Βέλγοι σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες,
καθώς και στη δια βίου μάθηση. Η χώρα φιλοδοξεί να επενδύσει τουλάχιστον €1 δισ. μέχρι το 2030
για τη στρατηγική αυτή, ή €80 εκ. το χρόνο.
Στη Φλάνδρα, η στρατηγική Flemish Policy Plan for AI σχεδιάζει να επενδύσει €32 εκ. κάθε χρόνο για
την περίοδο 2019-2024, κυρίως για έρευνα και διάχυση της ΤΝ. Ο ετήσιος προϋπολογισμός
κατανέμεται σε 3 άξονες ως εξής: €12 εκ. σε ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια για την ενίσχυση της
βασικής έρευνας, €15 εκ. στον ιδιωτικό τομέα για επενδύσεις υιοθέτησης ΤΝ και €5 εκ. για ενημέρωση,
βασική κατάρτιση και ανάπτυξη δεοντολογικού πλαισίου.
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Στις Βρυξέλλες, ο φορέας Innoviris χρηματοδοτεί προγράμματα έρευνας & καινοτομίας (συνολικά €20
εκ. τα τελευταία 2 χρόνια). Ενδεικτικά, το πρόγραμμα TeamUP προωθεί τη συνεργασία πανεπιστημίων
και επιχειρήσεων, παρέχοντας σε 19 συνεργατικά έργα επιδοτήσεις €12 εκ. Επίσης, ο Innoviris
απευθύνει ανοιχτές προσκλήσεις σε επιχειρήσεις, με επιδοτήσεις €6 εκ. το χρόνο σε έργα που
σχετίζονται με ΤΝ και δεδομένα. Ακόμα, το πρόγραμμα Nextech.brussels, από το hub.brussels, ύψους
€8 εκ., εστιάζει στην υιοθέτηση τεχνολογιών ΤΝ, κατάρτιση και προσέλκυση επενδύσεων. Στην περιοχή
λειτουργούν εργαστήρια και κόμβοι που παρέχουν στις επιχειρήσεις συμβουλευτικές υπηρεσίες, ενώ η
τοπική κυβέρνηση τα επόμενα χρόνια θα εστιάσει σε έργα στους τομείς regtech, govtech, civictech και
fintech.
Στη Βαλλωνία, η στρατηγική DigitalWallonia4AI είναι πιο πολυδιάστατη, στοχεύοντας σε ενίσχυση των
δεξιοτήτων, προώθηση της ανοικτότητας των δημόσιων δεδομένων, ενίσχυση της υιοθέτησης της ΤΝ
από τις ΜμΕ της περιοχής, σύνδεση μεταξύ επιχειρήσεων και έρευνας και βελτίωση της ποιότητας των
δημοσίων υπηρεσιών.
Το Βέλγιο επιθυμεί να χτίσει μια γενικότερη κουλτούρα καινοτομίας, όπως αποτυπώνει και το
Investment Pact που προτάθηκε από τον πρωθυπουργό, το οποίο καθορίζει επενδύσεις ψηφιακού
μετασχηματισμού €30 δισ.

5.2 Γαλλία
Οι κατευθυντήριες αρχές της στρατηγικής της Γαλλίας περιέχονται στην έκθεση Villani (For a
Meaningful Artificial Intelligence: Towards a French and European Strategy), η οποία δημοσιεύθηκε το
Μάρτιο του 2018. Στα πλαίσια αυτά, παρουσιάστηκε το πλάνο Macron (AI for Humanity), προκειμένου
η Γαλλία να καταστεί ηγετική δύναμη στην ΤΝ (έρευνα, εκπαίδευση, βιομηχανία). Το πλάνο
αποτελείται από 4 μέρη: α) πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του γαλλικού εκπαιδευτικού
οικοσυστήματος ΤΝ, ώστε η χώρα να προσελκύσει διεθνές ταλέντο. Κύρια δράση αποτελεί η
ανακοίνωση του Εθνικού Προγράμματος ΤΝ, το οποίο θα δημιουργήσει ένα δίκτυο 4-5 ερευνητικών
ινστιτούτων, β) ανάπτυξη πολιτικής ανοιχτών δεδομένων, ώστε να προωθηθεί η υιοθέτηση και
εφαρμογή ΤΝ σε κλάδους όπου ήδη παρουσιάζονται περιθώρια ανάπτυξης της τεχνολογίας, όπως οι
υπηρεσίες υγείας, γ) διαμόρφωση πλαισίου για ηθικά ζητήματα, ώστε να διασφαλιστεί ότι η χρήση
και ανάπτυξη της ΤΝ είναι διαφανής και χωρίς διακρίσεις.
Ο προϋπολογισμός του πλάνου για την περίοδο 2018-2022 ορίστηκε στο €1,5 δισ. Αναλυτικά, θα
διατεθούν: €700 εκ. για έρευνα, €100 εκ. το 2018 για start-ups και επιχειρήσεις, €70 εκ. το χρόνο από
την bpifrance και €400 εκ. σε βιομηχανικά projectsΤΝ. Η έκθεση Villani πρότεινε να δοθεί έμφαση σε 4
κλάδους (υγεία, μεταφορές, περιβάλλον και άμυνα), ωστόσο το σχέδιο Macron αναφέρει μόνο υγεία
και μεταφορές.
Η γαλλική πρωτοβουλία συντονίζεται από το εθνικό ερευνητικό ινστιτούτο Inria, κυρίως ως προς τα
θέματα έρευνας και καινοτομίας.

5.3 Γερμανία
Η στρατηγική της Γερμανίας (AI Made in Germany) ανακοινώθηκε στα τέλη του 2018, θέτοντας ως
πρωταρχικό στόχο την ενίσχυση και επέκταση της έρευνας στην ΤΝ, με έμφαση στη διάχυση των
αποτελεσμάτων της έρευνας στον ιδιωτικό τομέα και την ανάπτυξη εφαρμογών. Προτεινόμενες
δράσεις αποτελούν η δημιουργία νέων ερευνητικών κέντρων, η γαλλο-γερμανική συνεργασία σε
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Ε&Α, η χρηματοδότηση τοπικών συστάδων και η υποστήριξη ΜμΕ και start-ups. Επίσης, περιέχονται
μέτρα για την προσέλκυση διεθνούς ταλέντου, την ανταπόκριση στη μεταβαλλόμενη φύση της
απασχόλησης, την ενσωμάτωση της ΤΝ σε δημόσιες υπηρεσίες, τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε
δημόσια δεδομένα και την προώθηση της ανάπτυξης διαφανούς και ηθικής ΤΝ. Για την εφαρμογή της
στρατηγικής, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση σκοπεύει να διαθέσει περίπου €3 δισ. για την περίοδο 20192025.
Η χώρα ουσιαστικά ξεκινάει την υλοποίηση της στρατηγικής της από «θέση ισχύος», καθώς ήδη
διαθέτει σημαντικές υποδομές σε Ε&Α, ενώ από τα προηγούμενα χρόνια έχει υλοποιήσει
πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη της ΤΝ, π.χ. χρηματοδότηση ερευνών από το Γερμανικό Κέντρο
Ερευνών ΤΝ (DFKI), ακαδημαϊκές συνεργασίες και προσέλκυση επιστημονικού ταλέντου από το
Alexander von Humboldt Foundation, επαφή μεταξύ experts της επιστημονικής κοινότητας, των
επιχειρήσεων, του χώρου της πολιτικής κ.λπ. στα πλαίσια της Plattform Lernende Systeme. Τέλος, η
κυβέρνηση ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας νέας επιτροπής (αποτελούμενη από 19 μέλη του
κοινοβουλίου και 19 experts στην ΤΝ) η οποία θα διερευνήσει τους τρόπους με τους οποίους η ΤΝ και η
αλγοριθμική λήψη αποφάσεων θα επηρεάσει την κοινωνία. Η σχετική έκθεση με τις προτάσεις της θα
είναι έτοιμη το 2020.

5.4 Δανία
Η Δανία ανακοίνωσε στρατηγική για την ΤΝ το Μάρτιο του 2019. Μέχρι τότε, η τεχνολογία καλυπτόταν
από πολιτική που αφορούσε τη γενικότερη ψηφιακή αναβάθμιση της χώρας (Strategy for Denmark’s
Digital Growth), η οποία περιείχε και μέτρα για big data και IoT. Η χώρα, παρά τις σημαντικές υποδομές
ΤΠΕ και Ε&Α και το υψηλό επίπεδο ψηφιοποίησης, δεν έχει καταφέρει ακόμα να αναπτύξει σε
σημαντικό βαθμό την ΤΝ. Προκειμένου να καλύψει αυτή την υστέρηση, η πολιτική δίνει στρατηγική
έμφαση σε 4 τομείς: διαμόρφωση ηθικών αρχών και πλαισίου για την ΤΝ, περισσότερα και
καλύτερα δεδομένα, ισχυρές δεξιότητες και αύξηση των επενδύσεων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
Στα πλαίσια αυτά, έχουν καθοριστεί 24 μέτρα, τα οποία, μεταξύ άλλων, αφορούν την ενίσχυση της
κυβερνοασφάλειας, το «άνοιγμα» των δημόσιων δεδομένων, την ενίσχυση των δεξιοτήτων με
περαιτέρω εκπαίδευση, την αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων μέσω investment pool, κ.λπ.
Η Δανία έθεσε αρχικά δημόσιο προϋπολογισμό €9,2 εκ. για την περίοδο 2019-2027 (έχει πλέον
μειωθεί στα €5 εκ.), κονδύλι το οποίο είναι συμπληρωματικό με το Finance Act (€39,5 εκ. για έρευνα
σε νέες τεχνολογίες) και ενός νέου επενδυτικού ταμείου (€26,8 εκ. την περίοδο 2019-2022 για τη
διάδοση ψηφιακών λύσεων που προάγουν την ευημερία).
Η στρατηγική είναι δομημένη στην προαναφερόμενη ευρύτερη ψηφιακή πολιτική της χώρας, καθώς
αναφέρεται και σε πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν ήδη προταθεί στα πλαίσια αυτής, όπως το Digital
Hub Denmark (πρόκειται για cluster δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για ψηφιακές τεχνολογίες) και το
πρόγραμμα Technology Pact (εθνική πρωτοβουλία για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων).

5.5 Εσθονία
Η στρατηγική της Εσθονίας για την ΤΝ υιοθετήθηκε τον Ιούλιο του 2019, στα πλαίσια του σχεδίου
δράσης της ΕΕ. Βάσει του αρχικού σχεδιασμού, η κυβέρνηση θα διαθέσει τουλάχιστον €10 εκ. την
περίοδο 2019-2021. Η χώρα συνεχίζει στο μοτίβο που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια αναφορικά με
την ευρύτερη πολιτική ψηφιοποίησης, δίνοντας μεγάλη βαρύτητα (όπως και η Ιταλία) στη διάχυση
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της ΤΝ στο δημόσιο τομέα. Αρκετές δράσεις αφορούν την κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα και
λιγότερες την ενίσχυση των σχετικών δεξιοτήτων και τη στήριξη Ε&Α. Η στρατηγική θα επιβλεφθεί από
ομάδα συντονισμού, αποτελούμενης από εκπροσώπους του δημοσίου και βασικούς stakeholders. Κάθε
χρόνο, η εφαρμογή της θα αξιολογείται από το e-Estonia Council, το οποίο πρόκειται για κυβερνητική
επιτροπή που επιβλέπει την πρόοδο της ψηφιοποίησης της κοινωνίας.

5.6 Ηνωμένο Βασίλειο
Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ειδική τομεακή πολιτική για την ΤΝ (AI Sector Deal) τον Απρίλιο
του 2018, ύψους σχεδόν £1 δισ. Το Sector Deal αποτελεί μέρος της ευρύτερης βιομηχανικής
στρατηγικής της χώρας και στοχεύει στην ανάδειξη του Ηνωμένου Βασιλείου σε παγκόσμιο ηγέτη στην
ΤΝ. Περιλαμβάνονται πολιτικές για ενίσχυση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων σε Ε&Α,
επένδυση σε εκπαίδευση STEM, βελτίωση ψηφιακών υποδομών, ανάπτυξη ταλέντου ΤΝ και διεθνή
διάλογο για ζητήματα ηθικής. Κύρια σημεία αποτελούν η προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων πάνω
από £300 εκ. από εγχώριες και ξένες εταιρίες τεχνολογίας, η επέκταση του Alan Turing Institute, η
δημιουργία των υποτροφιών Turing και η δημιουργία Centre for Data Ethics and Innovation (πρόκειται
για βασική πτυχή της στρατηγικής, καθώς η κυβέρνηση επιθυμεί να αποτελέσει διεθνή οδηγό στον
τομέα των AI ethics).
Σημειώνεται ότι η Select Committee on AI της Βουλής των Λόρδων έχει εκδώσει αναφορά προς την
κυβέρνηση, όπου υποβάλει μια σειρά συστάσεων σχετικά με την πιθανή μονοπώληση δεδομένων από
εταιρείες τεχνολογίας, την παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων για τον έλεγχο των
data sets και τη δημιουργία ενός αναπτυξιακού fund για ΜμΕ που δραστηριοποιούνται στην ΤΝ.

5.7 Ισπανία
Η Ισπανία ανακοίνωσε το Μάρτιο του 2019 τη στρατηγική “Spanish RDI Strategy in AI”, του Υπουργείου
Επιστημών, Καινοτομίας & Πανεπιστημίων, η οποία εστιάζει στην ενίσχυση και διευκόλυνση της
έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας. Αποτελεί το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη μιας
ολοκληρωμένης, εθνικής στρατηγικής για την ΤΝ, η οποία θα επεκτείνεται και σε τομείς εκτός RDI. Η
RDI Strategy περιλαμβάνει 7 βασικές προτάσεις.
Η δραστηριότητα της χώρας στην ΤΝ αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς, μέσω των start-ups, αλλά και
μεγάλων επιχειρήσεων και πολυεθνικών, οι οποίες επενδύουν στη δημιουργία κέντρων Ε&Α σε
τεχνολογίες ΤΝ. Η Ισπανία, μέχρι σήμερα, έχει συμμετάσχει στο Horizon 2020 με 116 έργα Ε&Α στην
ΤΝ, απορροφώντας χρηματοδότηση ύψους €79,3 εκ.

5.8 Ιταλία
Το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης της Ιταλίαςανακοίνωσε ένα τελικό draft τον Αύγουστο του 2019
(National Strategy on AI), καθώς και κάποιες κατευθυντήριες αρχές και προτάσεις για την εφαρμογή
της στρατηγικής. Το πρόγραμμα των Ιταλών έχει μακροπρόθεσμη στόχευση, όντας δομημένο στη
βελτίωση των δεξιοτήτων, την παροχή ευκαιριών για δια βίου μάθηση και reskilling, την ενίσχυση της
έρευνας & καινοτομίας, τη δημιουργία ενός κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου, τη στήριξη διεθνών
συνεργασιών, την ανάπτυξη υποδομών δεδομένων και τη βελτίωση των δημοσίων υπηρεσιών.
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Η Ιταλία έχει διαθέσει δημόσιο προϋπολογισμό ύψους €1 δισ. έως το 2025. Εκτιμάται ότι οι δημόσιες
επενδύσεις θα κινητοποιήσουν ισόποσους ιδιωτικούς πόρους, επομένες τα συνολικά κονδύλια που θα
επενδυθούν τα επόμενα 5 χρόνια υπολογίζονται σε €2 δισ.
Η κυβέρνηση δίνει έμφαση στη δημιουργία δημόσιων χρηματοδοτικών μηχανισμών και στην
ενθάρρυνση των venture capital. Ενδεικτικά, το Smart & Start Italia ενισχύει νέες επιχειρήσεις στην
ψηφιακή οικονομία, ενώ σχεδιάζεται η ανάπτυξη εργαλείων για τη χρηματοδότηση πειραματισμών σε
blockchain, TN και IoT. Επίσης, το National Innovation Fund ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2019, με
αρχικό προϋπολογιοσμό €1 δισ. Η κυβέρνηση έχει δόσει προτεραιότητα στους κλάδους: μεταποίηση,
τρόφιμα, ενέργεια, υγεία, μεταφορές, smart cities, ψυχαγωγία & τουρισμός και δημόσια διοίκηση, ως
τομείς που χαρακτηρίζονται υποσχόμενοι για την ανάπτυξη της ΤΝ.
Σημειώνεται ότι η Ιταλία έχει δημοσιοποιήσει ήδη από το Μάρτιο του 2018 μια Λευκή Βίβλο που
στοχεύει αποκλειστικά στην υιοθέτηση της ΤΝ στο δημόσιο τομέα: υγεία, εκπαίδευση, δικαστικό
σύστημα, δημόσια διοίκηση και απασχόληση, ασφάλεια. Επίσης, τον Ιούλιο του 2018 σχηματίστηκε μια
κοινοπραξία πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων για τη δημιουργία του CINI-AIIS Lab, ενός νέου
εθνικού εργαστηρίου για την ΤΝ, σκοπό του οποίου αποτελεί η ενίσχυση της βασικής και
εφαρμοσμένης έρευνας στην ΤΝ, η ενίσχυση του κλάδου ΤΠΕ μέσω της μεταφοράς τεχνολογίας από
την έρευνα στις επιχειρήσεις και η προώθηση της υιοθέτησης λύσεων ΤΝ στη δημόσια διοίκηση.

5.9 Κύπρος
Το Συμβούλιο Υπουργών της Κύπρου τον Ιανουάριο του 2020 ενέκρινε την Εθνική Στρατηγική ΤΝ:
Δράσεις για την Αξιοποίηση και Ανάπτυξη της ΤΝ στην Κύπρο. Υπεύθυνη για την υλοποίηση των
δράσεων της στρατηγικής είναι μια ομάδα εμπειρογνωμόνων, υπό το συντονισμό του Τμήματος
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ) του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών & Έργων. Η Κύπρος δίνει
έμφαση στη δημιουργία ενός εγχώριου οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας, με τη δημιουργία
ενός Κέντρου Αριστείας για εφαρμοσμένη έρευνα, τη στήριξη των start-ups μέσω ενός προγράμματος
επιτάχυνσης, που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία και ρυθμιστικά
sandboxes. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται επίσης το ζήτημα της αναμόρφωσης του
εκπαιδευτικού συστήματος, ώστε να παρέχονται νέες τεχνολογικές δεξιότητες που θα ζητούνται στην
αγορά εργασίας (ιδίως σε αντικείμενα STEM), η ανάγκη για δια βίου μάθηση των εργαζομένων και η
κατάρτιση του πληθυσμού μέσω MOOCs.Η δικτύωση των επιχειρήσεων θα στηριχθεί μέσω της
επέκτασης των κόμβων ψηφιακής καινοτομίας που ήδη έχει η Κύπρος, ενώ προτείνεται η δημιουργία
ενός νέου κόμβου, ειδικευμένου στην ΤΝ, ενδεχομένως εικονικού (Virtual AI Innovation Hub). Η
στρατηγική θα επικαιροποιούνται από την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων σε τακτά χρονικά διαστήματα.

5.10 Λετονία
Η Λετονία στις αρχές του 2020 ανακοίνωσε τη στρατηγική Developing Artificial Intelligence Solutions,
δίνοντας έμφαση στην προώθηση της ΤΝ στο δημόσιο τομέα. Περιοχές προτεραιότητας αποτελούν
επίσης οι παρεμβάσεις στην εκπαίδευση ώστε να παρέχονται οι επιθυμητές δεξιότητες, η κατάρτιση
εθνικών και διεθνών συνεργασιών, η διαμόρφωση δεοντολογικού και νομικού πλαισίου και η
ανάπτυξη οικοσυστήματος δεδομένων.
Η Λετονία προβλέπει επενδύσεις σε αντιστοιχία με τις προτάσεις του Συντονισμένου Σχεδίου Δράσης
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκτιμώντας ότι θα διατεθούν δημόσιοι πόροι €25 εκ. το χρόνο, ποσό που
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ανέρχεται στα €74 εκ. το χρόνο περιλαμβανομένης της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα. Ωστόσο, πιο
συγκεκριμένος επενδυτικός σχεδιασμός θα καταρτιστεί σε επόμενο στάδιο.

5.11 Λιθουανία
Η στρατηγική της Λιθουανίας για την ΤΝ, “A Vision to the Future”, περιέχει 6 τομείς στους οποίους
εστιάζουν οι αρχές της χώρας για τη διάδοση της τεχνολογίας: α) δεοντολογία και νομικό πλαίσιο, β)
συνεργασίες και δικτύωση, γ) ενσωμάτωση συστημάτων ΤΝ σε όλους τους κλάδους, δ) δεξιότητες, ε)
Ε&Α και στ) δεδομένα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε θέματα ανάπτυξης δεξιοτήτων, μέσα από μια
τριπλή προσέγγιση (αρχικά στάδια εκπαίδευσης, ανώτατη εκπαίδευση και κατάρτιση εργαζομένων),
καθώς και καθιέρωσης αρχών δεοντολογίας και κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου. Η στρατηγική
θεωρείται σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη της ΤΝ στη χώρα, καθώς οι μέχρι τώρα προσπάθειες δεν
ήταν ενταγμένες σε κάποιο συνεκτικό πλαίσιο. Χαρακτηριστικά, από το 2016 έως το 2019, η
κυβέρνηση χρηματοδότησε επενδύσεις ΤΝ €12,5 εκ. στον ιδιωτικό τομέα, ενώ η ακαδημαϊκή έρευνα
ενισχύθηκε με €6,5 εκ. Πρόκειται για σημαντικές πρωτοβουλίες, όμως οι ενισχύσεις δεν ήταν σωστά
δομημένες, ενώ βασίστηκαν σε υφιστάμενες πρωτοβουλίες για τη χρηματοδότηση καινοτομιών.

5.12 Λουξεμβούργο
Τo Λουξεμβούργο έχει ήδη αρχίσει να αναπτύσσει αξιόλογη δραστηριότητα στην εφαρμοσμένη
έρευνα στο χώρο της ΤΝ, τομέας στον οποίο δίνει έμφαση και η στρατηγική “AI: A strategic vision for
Luxemburg”. Εξάλλου, η χώρα έχει την τύχη να συνορεύει με Γαλλία και Γερμανία και να βρίσκεται σε
εγγύτητα με γνωστά κέντρα ερευνών ΤΝ των χωρών αυτών. Επομένως, φιλοδοξεί να αποτελέσει μέρος
ενός διασυνοριακού, ερευνητικού κόμβου αιχμής. Αντιθέτως, το Λουξεμβούργο δεν έχει δυνατότητα
να αναπτύξει αξιόλογες πρωτοβουλίες στη θεμελιώδη έρευνα, ούτε το μέγεθος να δημιουργήσει
μεγάλα σύνολα δεδομένων, εκτός από τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Για το λόγο αυτό, οι
προσπάθειες θα εστιάσουν στην ανάπτυξη ενός ρυθμιστικού πλαισίου για τη χρήση των δεδομένων.
Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Οικονομίας το 2017 έδωσε επιδοτήσεις €27 εκ. σε έργα Ε&Α στην ΤΝ,
μέγεθος που το επόμενο έτος αυξήθηκε στα €62 εκ. Επίσης, το National Research Fund (FNR) την
τελευταία πενταετία έχει διαθέσει €200 εκ. σε ερευνητικά έργα στον τομέα των big data και ΤΝ.
Κατόπιν κυβερνητικής παρέμβασης, το FNR αναπροσαρμόζει τις ερευνητικές του προτεραιότητες,
στρεφόμενο σε καινοτομίες ΤΝ σε υγεία, κινητικότητα και διακυβέρνηση.

5.13 Μάλτα
Η στρατηγική της Μάλτας, “Α Strategy and Vision for ΑΙ in Malta 2030”, για την περίοδο 2019-2022,
παρακολουθείται και συντονίζεται από τη Malta Digital Innovation Authority (MDIA). Οι αρχές
εστιάζουν στο τρίπτυχο της δημιουργίας ενός ζωντανού οικοσυστήματος, που θα στηρίζεται στις
επενδύσεις, τη στήριξη των start-ups και την καινοτομία, καθώς και της υιοθέτησης μέτρων για την
υιοθέτηση της ΤΝ τόσο στο δημόσιο, όσο και τον ιδιωτικό τομέα. Μια μικρή χώρα όπως η Μάλτα,
πρέπει να προσελκύσει επιχειρήσεις όλων των μεγεθών: από start-ups και scale-ups μέχρι
πολυεθνικούς high-tech leaders, αλλά και να αναπτύξει εφαρμογές ΤΝ σε ορισμένες niche αγορές, και
όχι σε όλους τους τομείς. Επίσης, η χώρα έχει ορίσει 6 φιλόδοξα πιλοτικά έργα, τα οποία αναμένεται
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να βελτιώσουν σημαντικά τις δημόσιες υπηρεσίες και τη ζωή των πολιτών της χώρας: κινητικότητα,
εκπαίδευση, υγεία, εξυπηρέτηση πολιτών, τουρισμός και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.
Η Μάλτα, παρά το μικρό της μέγεθος, θα εφαρμόσει το πρώτο εθνικό πρόγραμμα πιστοποίησης ΤΝ.
Θα είναι εθελοντικό σε πρώτη φάση και θα παρέχει στους αιτούντες μιας μορφής αναγνώριση, που θα
υποδηλώνει ότι τα συστήματα ΤΝ που χρησιμοποιούν έχουν αναπτυχθεί με έναν δεοντολογικό,
διαφανή και κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο. Η πιστοποίηση θα παρέχεται κατόπιν διαδικασίας ελέγχου
από experts που θα διορίζονται από την MDIA.

5.14 Ολλανδία
Η στρατηγική “Strategic Action Plan for AI” περιέχει 3 Πυλώνες, βάσει των οποίων διαμορφώνονται 11
στόχοι. Η Ολλανδία προσπαθεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και να αξιοποιήσει τα οφέλη της
τεχνολογίας χρηματοδοτώντας συνεργασίες μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τομέας στον οποίο
η χώρα ήδη διακρίνεται, ενώ δίνει βάρος και στη δεοντολογική διάσταση και ρυθμιστικό πλαίσιο της
ΤΝ. Για την εφαρμογή της στρατηγικής, η κυβέρνηση συνεργάζεται με την Dutch AI Coalition, την
πλατφόρμα στην οποία επιχειρήσεις, δημόσιος τομέας και εκπαιδευτική κοινότητα συνεργάζονται για
να εφαρμόσουν νέες δράσεις που βοηθούν στη διείσδυση της ΤΝ στην οικονομία. Η πλατφόρμα έχει
δεσμευθεί να διαθέσει €2 δισ. τα επόμενα 7 χρόνια για την ενίσχυση των δυνατοτήτων και της εικόνας
της χώρας στην ΤΝ.
Σημειώνεται ότι κάθε χρόνο η κυβέρνηση διαθέτει περίπου €45 εκ. για τη χρηματοδότηση έρευνας και
καινοτομίας στην ΤΝ. Η Ολλανδία την περίοδο 2014-2017 έλαβε από το Horizon 2020 €61 εκ. για έργα
ΤΝ, περίπου το 6% των συνολικών πόρων που δόθηκαν. Για να διατηρηθεί αυτό το μερίδιο, και βάσει
των στόχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αύξηση των κονδυλίων, η Ολλανδία θα πρέπει στο εφεξής
να απορροφάει €48 εκ. το χρόνο.

5.15 Ουγγαρία
Τον Οκτώβριο του 2019 η Ουγγαρία ανακοίνωσε ένα Σχέδιο Δράσης για την ΤΝ, το οποίο παρέχει τα
πρώτα βήματα για μια εθνική στρατηγική. Στο Σχέδιο περιλαμβάνεται μια σειρά προκαταρκτικών
ενεργειών, οι οποίες θα αναπτυχθούν περαιτέρω στη στρατηγική, όπως: ενίσχυση βασικής έρευνας
στην ΤΝ, παρεμβάσεις στην εκπαίδευση ώστε να προσφέρονται οι επιθυμητές δεξιότητες, διαμόρφωση
ρυθμιστικού πλαισίου και ανάπτυξη υποδομών και data sharing. Η κυβέρνηση έχει ορίσει τομείς
ενδιαφέροντος, οι οποίοι εκτιμάται ότι θα αποκομίσουν τα μεγαλύτερα οφέλη από την υιοθέτηση
λύσεων ΤΝ: μεταποίηση, υγεία, γεωργία, δημόσια διοίκηση, μεταφορές – logistics και ενέργεια.
Στόχος είναι να καταρτιστεί τουλάχιστον το 1% του πληθυσμού (περίπου 100.000 πολίτες) σε θέματα
σχετικά με την ΤΝ. Η ανάπτυξη λύσεων ΤΝ θα τροφοδοτηθεί από τη δημιουργία ενός Εθνικού
Εργαστηρίου για βασική έρευνα, το οποίο θα είναι αποτέλεσμα της κοινοπραξίας μεταξύ του Institute
for Computer Science and Control (SZTAKI) και ινστιτούτων του ερευνητικού δικτύου Eotvos Lorand.

5.16 Πολωνία
Τον Αύγουστο του 2019 το Υπουργείο Ψηφιοποίησης ανακοίνωσε ένα τελικό draft για την υιοθέτηση
της ΤΝ (Artificial Intelligence Development Policy in Poland for 2019-2027). Βασική κατεύθυνση της
Πολωνίας είναι η στήριξη της έρευνας στην ΤΝ μέσω της παροχής επαρκών χρηματοδοτικών
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εργαλείων, καθώς και η αναμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος, η δια βίου μάθηση, οι εθνικές
και διεθνείς συνεργασίες, κ.λπ. Ως τομείς ενδιαφέροντος, έχουν οριστεί οι: βιομηχανία, υγεία,
μεταφορές και logistics, γεωργία, ενέργεια, δημόσια διοίκηση, εμπόριο και marketing, κατασκευές και
κυβερνοασφάλεια. Σύμφωνα με αρχικές προβλέψεις, οι συνολικές εθνικές και διεθνείς επενδύσεις
(περιλαμβανομένων των κονδυλίων venturecapital) θα ανέλθουν στα 1,8 δισ. ζλότι μέχρι το 2023.
Ωστόσο, πιο συσκεκριμένος επενδυτικός σχεδιασμός θα καταρτιστεί σε επόμενο στάδιο.
Στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης, θα δημιουργηθεί Ακαδημία Ψηφιακών Εφαρμογών, η οποία θα
παρέχει σπουδές σε ΤΝ, machine learning και κυβερνοασφάλεια, απευθυνόμενη σε περίπου 1.000
φοιτητές. Επίσης, η Πολωνική Ακαδημία Επιστημών ήδη παρέχει υποτροφίες σε διδακτορικούς
ερευνητές σε θέματα σχετικά με την ΤΝ. Αναφορικά με τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, έχει
καταρτιστεί σχεδιασμός για τη δημιουργία ενός Virtual Research Institute for Artificial Intelligence (VIR),
με συνεργασία επιχειρήσεων, ακαδημαϊκής κοινότητας και ΜΚΟ. Όπως αναφέρθηκε, ιδιαίτερη
βαρύτητα δίνεται στη χρήση χρηματοδοτικών μηχανισμών για τη στήριξη της έρευνας και καινοτομίας,
όπως τα Polish Development Fund (PFR), Digital Poland Project Centre (POPC), National Centre for
Research and Development (NCBiR) και Polish National Science Centre (NCN).

5.17 Πορτογαλία
Η Πορτογαλία, στη στρατηγική της “AI Portugal 2030” φέρνει στο επίκεντρο την αναβάθμιση των
δεξιοτήτων, ως βασική προϋπόθεση για την επιτυχή αξιοποίηση της ΤΝ, καθώς η χώρα εμφανίζει
έλλειψη σε ποιοτικούς ανθρώπινους πόρους σε προηγμένους τεχνολογικούς τομείς. Πάντως, έχει
αρχίσει να καταγράφεται αύξηση στον αριθμό μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων σε
αντικείμενα που σχετίζονται με την ΤΝ, κάτι που αποτελεί σαφώς θετική ένδειξη για το μελλοντικό
απόθεμα ταλέντου στη χώρα. Επίσης, βαρύτητα δίνεται στην προώθηση της Ε&Α, φέρνοντας στο
προσκήνιο τη συνεργατική έρευνα μεταξύ ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων (π.χ. δημιουργία
Colabs). Περιλαμβάνονται κατευθύνσεις για ενίσχυση της καινοτομίας σε θεματικές περιοχές
(βιώσιμες πόλεις, δίκτυα ενέργειας, κ.ά.), αλλά και niche markets, όπου η Πορτογαλία μπορεί να
συνεισφέρει σημαντικά σε διεθνές επίπεδο. H εφαρμογή της στρατηγικής θα παρακολουθείται από
μιας επιτροπή του Foundation for Science and Technology και θα αξιολογείται ετήσια.

5.18 Σλοβακία
Η κυβέρνηση τον Οκτώβριο του 2019 ανακοίνωσε το Action plan for the digital transformation of
Slovakia for 2019 –2022, ως μέρος της ευρύτερης στρατηγικής για την ψηφιοποίηση της χώρας
(Strategy of the Digital Transformation of Slovakia 2030), η οποία αφορά τη μακροπρόθεσμη ψηφιακή
μετάβαση της οικονομίας και της κοινωνίας. Οι στρατηγικοί τομείς που καθορίζονται είναι: ο ψηφιακός
μετασχηματισμός των σχολείων και της εκπαίδευσης και η δια βίου μάθηση, ώστε να μεταδίδονται οι
απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες, η δημιουργία προϋποθέσεων για μια οικονομία των δεδομένων, η
υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων στη δημόσια διοίκηση και η ανάπτυξη ενός εγχώριου οικοσυστήματος.
Μια από τις επιδιώξεις είναι η δημιουργία μιας εθνικής πλατφόρμας (Slovak.AI) για την έρευνα και
χρήση της ΤΝ, η οποία θα ενισχύει την έρευνα, αλλά και θα παρέχει εκπαίδευση, θα προσελκύει
διεθνές ταλέντο και θα προωθεί ευκαιρίες για networking. Παράλληλα, σχεδιάζεται η ανάπτυξη
μηχανισμών επιδότησης για τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα. Βαρύτητα θα δοθεί και στη
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δημιουργία ενός Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας, ως μια δομή που θα προωθήσει τις συνεργασίας και
το networking. Τέλος, τομείς ενδιαφέροντος αποτελούν το smart mobility και ο δημόσιος τομέας.

5.19 Σουηδία
Η στρατηγική της Σουηδίας (National Approach for Artificial Intelligence) ανακοινώθηκετο Μάιο του
2018. Δεν περιέχει συγκεκριμένες προτάσεις, αλλά κάποιες κατευθυντήριες γραμμές ώστε να
συντονιστούν οι εμπλεκόμενοι stakeholders. Επίσης, καταγράφει τις στρατηγικές προτεραιότητες για
την ανάπτυξη της ΤΝ στη Σουηδία, αποτελώντας έτσι σημείο αναφοράς για τις μελλοντικές
κυβερνητικές αποφάσεις που θα αφορούν την τεχνολογία. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος
τοποθετείται η αύξηση των επαγγελματιών με δεξιότητες ΤΝ, η ενίσχυση της βασικής και
εφαρμοσμένης έρευνας και η διαμόρφωση ενός νομικού πλαισίου που θα εξασφαλίζει την ανάπτυξη
βιώσιμης ΤΝ (δηλαδή εφαρμογές οι οποίες θα είναι ηθικές, ασφαλείς, αξιόπιστες και διαφανείς).
Από την έναρξη της στρατηγικής, η κυβέρνηση έχει ήδη ξεκινήσει να εφαρμόζει σχετικές πρωτοβουλίες,
π.χ. χρηματοδότηση για την κατάρτιση επαγγελματιών στην ΤΝ, projects του Επιστημονικού Πάρκου
Lindholmen (εθνικό κέντρο εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτομίας), προώθηση καινοτόμων projects
από τη Vinnova (πρόκειται για κυβερνητικό φορέα καινοτομίας).

5.20 Τσεχία
Η στρατηγική της Τσεχίας (National AI Strategy) αποτελεί τμήμα της ευρύτερης στρατηγικής για την
καινοτομία και περιλαμβάνει 7 ενότητες, όπως ακριβώς και το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Συγχρόνως, τροποποιεί κάποιους στόχους, ώστε η χώρα να εκμεταλλευθεί τους
ευρωπαϊκούς πόρους της επόμενης προγραμματικής περιόδου. Στρατηγική προτεραιότητα δίνεται στην
ενίσχυση της Ε&Α, κυρίως μέσω της ανάπτυξης δομών όπως European Centre of Excellence, Test
Centre και Digital Innovation Hubs. Χαρακτηριστικό είναι ότι θέτει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης, ορίζοντας στόχους που πρέπει να υλοποιηθούν σε βραχυπρόθεσμο (έως το 2021),
μεσοπρόθεσμο (έως το 2027) και μακροπρόθεσμο ορίζοντα (έως το 2035). Ο συντονισμός γίνεται από
το Υπουργείο Βιομηχανίας & Εμπορίου, ενώ η Επιτροπή ΤΝ θα αναλάβει την επίβλεψη της εφαρμογής.
Κάθε χρόνο, θα υποβάλλεται έκθεση για την πορεία υλοποίησης στην Επιτροπή Συντονισμού της
στρατηγικής Digital Czech Republic, με προτάσεις για πιθανή αναθεώρηση στόχων μετά το 2021.

5.21 Φινλανδία
Το υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων τον Οκτώβριο του 2017 δημοσίευσε την εθνική στρατηγική για
την ΤΝ (Finland’s Age of Artificial Intelligence), η οποίακατέγραψε τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες
της χώρας στην ΤΝ και έθεσε 8 προτάσεις, ώστε η Φινλανδία να καταστεί πρωτοπόρος στην εν λόγω
τεχνολογία (ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, δεδομένα, προσέλκυση ταλέντου,
κ.ά.). Έκτοτε, έχουν εκδοθεί άλλες δύο εκθέσεις: α) Work in the Age of Artificial Intelligence
(Σεπτέμβριος 2018), η οποίααφορά το μετασχηματισμό που θα επιφέρει η ΤΝ στα επαγγέλματα και την
αγορά εργασίας, θέτοντας 28 προτάσεις σε 4 τομείς για το μέλλον της απασχόλησης και β) Leading the
way into the Age of Artificial Intelligence (Ιούνιος 2019), όπου καθορίζεται το ύψος των κονδυλίων για
σημαντικά έργα, π.χ. AI Business Programme: €100 εκ. για 4 χρόνια, Finish Center for AI (FCAI): €8,3 εκ.
για την περίοδο 2019-2022. Το FCAI, συνεργασία των πανεπιστημίων Aalto και Helsinki, αποτελεί
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πιλοτικό πρόγραμμα για την επιτάχυνση της ανάπτυξης της ΤΝ και την ενίσχυση της έρευνας, του
ταλέντου και των συμπράξεων των επιχειρήσεων.
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6. Η πρόταση για τη στρατηγική ανάπτυξης και αξιοποίησης εφαρμογών ΤΝ
στην ελληνική οικονομία
Η ανάπτυξη και αξιοποίηση της ΤΝ αποτελεί ευκαιρία για την Ελλάδα, τόσο για τον ιδιωτικό, όσο και
για το δημόσιοτομέα. Οι επιχειρήσεις θα αποκομίσουν οφέλη όπως βελτίωση της αποδοτικότητας,
αποτελεσματική διαχείριση προμηθειών και αποθεμάτων, ορθολογική διαχείριση εφοδιαστικής
αλυσίδας και αποθήκευσης, καίρια τοποθέτηση προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά, ανώτερη
εμπειρία πελάτη / χρήστη, κ.λπ. Παράλληλα, η υιοθέτηση συστημάτων ΤΝ στο δημόσιο τομέα θα
επιτρέψει την παροχή ανώτερης ποιότητας υπηρεσιών στους πολίτες, με άμεση απόκριση,
απαγκιστρώνοντας τους δημόσιους υπαλλήλους από επαναλαμβανόμενες διαδικασίες ρουτίνας και
επιτρέποντάς τους να αξιοποιούν το χρόνο τους σε πιο αποδοτικές δραστηριότητες.
Όμως η διάχυση της τεχνολογίας στην ελληνική οικονομία προϋποθέτει την αντιμετώπιση σημαντικών
προκλήσεων του ευρύτερου κοινωνικού, επιχειρηματικού, τεχνολογικού και οικονομικού
περιβάλλοντος. Ήδη, αναδείξαμε τη διστακτικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων να επενδύσουν σε
λύσεις ΤΝ, καθώς θεωρούντην τεχνολογία σχετικά ανώριμη. Οι λόγοι της αναβλητικότητάς τους
σχετίζονται με τις περιορισμένες δεξιότητες και τεχνογνωσία, την ασυμβατότητα των σημερινών
υποδομών ΙΤ με την αρχιτεκτονική των συστημάτων ΤΝ, τη χαμηλή ποιότητα δεδομένων, τα υψηλά
κόστη επένδυσης, τον προβληματισμό για θέματα ιδιωτικότητας και προστασίας δεδομένων, τις
περιορισμένες ακόμα εφαρμογές, καθώς και την έλλειψη κατάλληλης εταιρικής κουλτούρας.

6.1 Όραμα – στόχοι – κατευθυντήριες αρχές
Η υιοθέτηση και αξιοποίηση της ΤΝαπό τη χώρα μας προϋποθέτει συγκεκριμένο όραμα καιστρατηγική,
τόσο από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, όσο και σε επίπεδο εθνικού σχεδιασμού. Μόνο με μια συνεκτική
στρατηγική θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις προαναφερθείσες προκλήσεις και να
αποκομίσουμε τα οφέλη της τεχνολογίας. Ακολούθως, παρατίθενται το όραμα, οι στόχοι και οι
πυλώνες δράσεις της προταθείσας στρατηγικής για την υιοθέτηση και αξιοποίηση της ΤΝ στην Ελλάδα.
Όραμα της χώρας μας θα πρέπει να είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η τεχνητή
νοημοσύνη για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών
επιχειρήσεων, τη βελτίωση της ποιότητας των δημοσίων υπηρεσιών και την καλυτέρευση της ζωής
των πολιτών.
Η στρατηγική και το πρόγραμμα υλοποίησης που προτείνει ο ΣΕΒ εξυπηρετεί τους παρακάτω στόχους:
 Επιτάχυνση της υιοθέτησης συστημάτων και λύσεων ΤΝ από τις επιχειρήσεις, με παράλληλη
ανάπτυξη δεξιοτήτων.
 Παροχή σύγχρονων δημοσίων υπηρεσιών που θα βελτιώσουν το επίπεδο εξυπηρέτησης των
πολιτών μέσω της υιοθέτησης συστημάτων και λύσεων ΤΝ στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
 Προβολή κυψελών αριστείας εντός των πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων όπου
αναπτύσσονται καινοτόμες λύσεις και εφαρμογές ΤΝ που ανταποκρίνονται στη διεθνή ζήτηση.
 Υπεύθυνη ανάπτυξη και χρήση μιας δεοντολογικής και ανθρωποκεντρικής ΤΝ, με σεβασμό στα
θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών, και διαμόρφωση κατάλληλου ρυθμιστικού περιβάλλοντος.
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Σε μεσοπρόθεσμο / μακροπρόθεσμο ορίζοντα, η χρήση της ΤΝ στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα θα
μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερη της αναμενόμενης αύξηση στο ΑΕΠ της χώρας, να μειώσει τη
γραφειοκρατία του δημοσίου και γενικότερα να καταστήσει την Ελλάδα μια χώρα σύγχρονη και
ενταγμένη στο προπύργιο των διεθνών τεχνολογικών εξελίξεων.
Η επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις εξής βασικές προϋποθέσεις:






Ενίσχυση της εγχώριας ερευνητικής δραστηριότητας σε ΤΝ.
Ευχερής πρόσβαση σε ποιοτικά σύνολα δεδομένων.
Ανάπτυξη κατάλληλων τηλεπικοινωνιακών υποδομών.
Αναβάθμιση των ψηφιακών και τεχνολογικών δεξιοτήτων που σχετίζονται με την ΤΝ.
Διαμόρφωση ενός ρυθμιστικού πλαισίου που να βοηθάει την ανάπτυξη της τεχνολογίας και να
μην αποτελεί τροχοπέδη.

Επιπλέον, προκειμένου η στρατηγική να λειτουργήσει σωστά και να συνοδευτεί από τη διάχυση
δεοντολογικής, αξιόπιστης και ανθρωποκεντρικής ΤΝ, πρέπει να λειτουργήσει βάσει κάποιων
βασικών κατευθυντήριων αρχών δεοντολογίας, οι οποίες καθορίζονται από το High Level Expert
Group της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αναλυτικά:
 Ανάπτυξη, εγκατάσταση και χρήση των συστημάτων ΤΝ με τρόπους ώστε να τηρούνται οι
τέσσερις δεοντολογικές αρχές του σεβασμού της ανθρώπινης αυτονομίας, της πρόληψης
βλάβης, της δικαιοσύνης και της επεξηγησιμότητας (Σχήμα 6).
 Εφαρμογή συστημάτων που να αντιμετωπίζουν ισότιμα όλους, ώστε να αποφεύγονται διακρίσεις
εις βάρος ευάλωτων / ευπαθών ομάδων, καθώς και σε περιπτώσεις που χαρακτηρίζονται από
ασυμμετρίες εξουσίας ή πληροφόρησης (π.χ. εργοδότες-εργαζόμενοι, επιχειρήσειςκαταναλωτές).
 Λήψη μέτρων ώστε να παρέχεται προστασία από κινδύνους που ενέχουν τα συστήματα ΤΝ και
είναι δύσκολο να προβλεφθούν ή να μετρηθούν (π.χ. για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου).
 Ανάπτυξη, εγκατάσταση και χρήση συστημάτων ΤΝ που να πληρούν τις εξής απαιτήσεις για
αξιόπιστη ΤΝ: 1) ανθρώπινη παρέμβαση και εποπτεία, 2) τεχνική στιβαρότητα και ασφάλεια,
3) ιδιωτική ζωή και διακυβέρνηση των δεδομένων, 4) διαφάνεια, 5) πολυμορφία, απαγόρευση
των διακρίσεων και δικαιοσύνη, 6) περιβαλλοντική και κοινωνική ευημερία και 7) λογοδοσία
(Σχήμα 6). Οι εν λόγω απαιτήσεις θα πρέπει να εφαρμόζονται σε όλη τη διάρκεια του κύκλου
ζωής του συστήματος ΤΝ.
Σχήμα 6: Σύνδεση δεοντολογικών αρχών με τις απαιτήσεις που πρέπει να τηρούνται για μια αξιόπιστη ΤΝ
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 Χρήση τεχνικών και μη τεχνικών μεθόδων για την εφαρμογή των εν λόγω απαιτήσεων (π.χ.
αρχιτεκτονικές για αξιόπιστη ΤΝ, δεοντολογία ήδη από το σχεδιασμό, μέθοδοι επεξήγησης,
δοκιμή και επικύρωση, δείκτες ποιότητας, κώδικες δεοντολογίας, πιστοποίηση).
 Προώθηση έρευνας και καινοτομίας ώστε να συμβάλλουν στην αξιολόγηση των συστημάτων ΤΝ
και να προάγουν την επίτευξη των απαιτήσεων. Διάδοση των αποτελεσμάτων στο ευρύτερο
κοινό και συστηματική εκπαίδευση νέας γενιάς εμπειρογνωμόνων στη δεοντολογία της ΤΝ.
 Ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών για τις δυνατότητες και τους περιορισμούς του
συστήματος ΤΝ. Διαφάνεια έναντι των εν λόγω ενδιαφερόμενων μερών ως προς το γεγονός ότι
έχουν να κάνουν με ένα σύστημα ΤΝ.
 Διευκόλυνση της ιχνηλασιμότητας και ελεγξιμότητας των συστημάτων ΤΝ.
 Συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του συστήματος ΤΝ.
Ενίσχυση της κατάρτισης και της εκπαίδευσης, έτσι ώστε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να είναι
κατατοπισμένα και εκπαιδευμένα σε σχέση με την αξιόπιστη ΤΝ.
 Επίγνωση του γεγονότος ότι μπορεί να υπάρχουν θεμελιώδεις τριβές μεταξύ διαφόρων αρχών
και απαιτήσεων. Διαρκής προσδιορισμός, αξιολόγηση, τεκμηρίωση και γνωστοποίηση των εν
λόγω τριβών και των λύσεών τους με τη μορφή αντισταθμιστικών ρυθμίσεων.

6.2 Δράσεις υλοποίησης
Ακολούθως, διαμορφώνεται η πρότασή μας για την εθνική στρατηγική αξιοποίησης της ΤΝ, με
πενταετή (αρχικά) περίοδο εφαρμογής, στη λογική αντίστοιχων πρωτοβουλιών που έχουν ήδη
αναπτύξει άλλες χώρες της ΕΕ και λαμβάνοντας υπόψη την πολύ χαμηλή παρουσία της εν λόγω
τεχνολογίας στην Ελλάδα. Η ελληνική πρωτοβουλία δομείται σε 6 Άξονες, οι οποίοι υλοποιούνται
συνολικά μέσω 21 δράσεων, ως εξής:
Σχήμα 6: H αρχιτεκτονική του ελληνικού προγράμματος για την αξιοποίηση της ΤΝ
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ΑΞΟΝΑΣ Α: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα σύνολα δεδομένων αποτελούν την πρώτη ύλη για την ανάπτυξη εφαρμογών ΤΝ. Επομένως,
απαιτείται διαθεσιμότητα επαρκούς ποσότητας και υψηλής ποιότητας δεδομένων, αλλά και
δυνατότητα άμεσης και αποτελεσματικής αξιοποίησής τους. Φυσικά, σε επίπεδο υλικού εξοπλισμού,
χρειάζονται ανάλογες υποδομές αποθήκευσης και επεξεργασίας. Έτσι, θα διαμορφωθεί ένα
περιβάλλον που θα στηρίζει την έρευνα & ανάπτυξη.
Όσον αφορά τα δημόσια δεδομένα, η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από υστέρηση τόσο στην ανοικτότητα,
όσο και στην ποιότητα, για λόγους που σχετίζονται με το ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο, την απουσία
διασύνδεσης μητρώων και πληροφοριακών συστημάτων, την έλλειψη τυποποίησης και την έλλειψη
στρατηγικής.
Συνεπώς, απαιτείται να διαμορφωθεί μία στρατηγική για τα ανοικτά δημόσια δεδομένα και ένα πλάνο
σαφών σχεδίων, κατευθυντήριων γραμμών και διαδικασιών υλοποίησης, που να διασφαλίζει τους
ανθρώπινους πόρους που απαιτούνται για την καλύτερη ανοικτή διακυβέρνηση δεδομένων και να
περιλαμβάνει σε γενικές γραμμές τα ακόλουθα:

ΑΞΟΝΑΣ Α:
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Α1. Σταδιακό άνοιγμα των δημόσιων δεδομένων
Α2. Τυποποίηση, αξιοπιστία και ασφάλεια δεδομένων

Α3. Δημιουργία κόμβων αποθήκευσης, ταξινόμησης και επεξεργασίας δεδομένων
Α4. Διακυβέρνηση και ευαισθητοποίηση
Α5. Προώθηση της κοινής χρήσης ιδιωτικών δεδομένων

Α1. Σταδιακό άνοιγμα των δημόσιων δεδομένων
Θα πρέπει να διαμορφωθεί ένα πλάνο σταδιακού ανοίγματος των δημόσιων δεδομένων, δίνοντας
προτεραιότητα σε τομείς που η χώρα μας σήμερα εμφανίζει τη μεγαλύτερη υστέρηση (π.χ. χάρτες,
κτηματολόγιο, μητρώα επιχειρήσεων). Επίσης, θα πρέπει να δοθεί έμφαση σε κλάδους στους οποίους
υπάρχουν αναξιοποίητα σύνολα δεδομένων (π.χ. υπηρεσίες υγείας, μεταφορές & κινητικότητα), τα
οποία εάν αξιοποιούνταν από εφαρμογές ΤΝ θα προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις
και πολίτες.
Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένες εφαρμογές ΤΝ που μπορούν να αναπτυχθούν αξιοποιώντας
επιμέρους σύνολα δημόσιων δεδομένων:
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Π10. Προτεινόμενες εφαρμογές ΤΝ με την αξιοποίηση συνόλων δημόσιων δεδομένων
Τομέας
Παραδείγματα δεδομένων
Εφαρμογές ΤΝ
Χάρτες
Αποστάσεις, υψομετρικές διαφορές,
Εργαλεία παρακολούθησης και ελέγχου των
γεωδεδομένα διελεύσεων σε χερσαία
μεταναστευτικών ροών για σκοπούς ασφαλείας.
και θαλάσσια σύνορα.
Κτηματολόγιο
Στοιχεία δικαιούχων, εμπράγματα
Εφαρμογές property management με τη χρήση
δικαιώματα επί ακινήτων, τρόπος
«έξυπνων» εικονικών βοηθών (chatbots).
απόκτησης των δικαιωμάτων,
Πρόβλεψη ζήτησης και αγοραίας αξίας ακινήτων
δεδομένα γεωτεμαχίων (οριογραμμές, σε μια περιοχή, βάσει συγκεκριμένων
εμβαδά, συντεταγμένες, κ.ά.).
παραμέτρων.
Υγεία
Πληροφορίες ασθενών, ιατρικά
Διάγνωση ασθενειών, ανάπτυξη νέων
αρχεία, αποτελέσματα διαγνωστικών
θεραπευτικών μεθόδων, παροχή
εξετάσεων και θεραπειών, στοιχεία
εξατομικευμένης φαρμακευτικής αγωγής, κ.λπ.
κλινικών ερευνών.
Προκύπτουν υποχρεώσεις ανωνυμοποίησης
δεδομένων (ιδίως αυτών που δίνονται από
ασθενείς) και τήρησης κανονισμών προστασίας
(GDPR).
Μεταφορές &
Δεδομένα από τα κυκλώματα CCTV
Έξυπνα και δυναμικά συστήματα διαχείρισης της
κινητικότητα
των αυτοκινητόδρομων, γεωκυκλοφορίας, πρόβλεψη κυκλοφοριακής
εντοπισμός οχημάτων, ταχύτητες
συμφόρησης, εύρεση ελεύθερων χώρων
κυκλοφορίας.
στάθμευσης, αυτόνομη οδήγηση.
Logistics: συστήματα διαχείρισης μεταφορικού
στόλου (βελτιστοποίηση δυναμικότητας, μείωση
κενών φορτίων).
Ενέργεια
Δεδομένα ατομικής κατανάλωσης
Βελτιστοποίηση ατομικής κατανάλωσης
ενέργειας από ηλεκτρικούς μετρητές.
ενέργειας, διενέργεια πιο ακριβών προβλέψεων
για την εξισορρόπηση των ανώτατων και
κατώτατων επιπέδων κατανάλωσης.
Δεδομένα παραγωγής από συμβατικές Εργαλεία πρόβλεψης κατανάλωσης ενέργειας,
και ανανεώσιμες πηγές, παράγοντες
ώστε να προσαρμόζεται ανάλογα η παραγωγή.
που επηρεάζουν την αποδοτικότητα
των ανεμογεννητριών και ηλιακών
συλλεκτών (άνεμοι, ηλιοφάνεια),
απόδοση συστήματος.
Περιβάλλον
Δεδομένα ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Προειδοποίηση για υψηλά επίπεδα ρύπανσης,
βοήθεια στη λήψη αποφάσεων, έλεγχος της
αστικής πολιτικής.
Δεδομένα βροχοπτώσεων και
Αυτοματοποιημένος θερμικός έλεγχος
ηλιοφάνειας.

Γενικά, απαιτείται διευκόλυνση της προσβασιμότητας στα ανοικτά δεδομένα, κυρίως για start-ups και
ΜμΕ, αλλά και ερευνητές.
Α2. Τυποποίηση, αξιοπιστία και ασφάλεια δεδομένων
Απαιτούνται διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας των δεδομένων, καθώς δεν υπάρχουν
προδιαγραφές τυποποίησης των δεδομένων που ανεβαίνουν στο opengov, ούτε εφαρμόζονται κοινά
μορφότυπα βάσει διεθνών προτύπων. Είναι απαραίτητος ο ορισμός των δικαιούχων των δικαιωμάτων
διαχείρισης και πρόσβασης σε κάθε ενότητα δεδομένων, καθώς και ο προσδιορισμός των τομέων και
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περιπτώσεων που απαιτείται ψευδωνυμοποίηση, ανωνυμοποίηση και κρυπτογράφηση δεδομένων για
την αξιοποίησή τους από τρίτους, ώστε να εξασφαλίζονται τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων,
σύμφωνα με τον Κανονισμό για τα προσωπικά δεδομένα (GDPR).
Επίσης, πρέπει να οριστούν και να τηρούνται δείκτες απόδοσης (KPIs) που να παρακολουθούν την
ποιότητα και το βαθμό αξιοποίησης των δεδομένων, τη ζήτηση, τη συχνότητα χρήσης, τον τρόπο
χρήσης, κ.λπ.
Α3. Δημιουργία κόμβων αποθήκευσης, ταξινόμησης και επεξεργασίας δεδομένων
Θα πρέπει να μελετηθεί η δημιουργία κόμβων αποθήκευσης, ταξινόμησης, διασύνδεσης δεδομένων
πολλαπλών πηγών και επεξεργασίας αυτών. Η δημιουργία ενδιάμεσων κόμβων / πλατφόρμων, που
προσφέρουν τις κατάλληλες υπηρεσίες και διεπαφές, μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην
αποτελεσματική εκμετάλλευση των ανοικτών δεδομένων.
Το data hub δεν είναι μόνο ένα μέσο αποθήκευσης δεδομένων, καθώς προβαίνει και σε ανάλυση ανά
θεματική περιοχή (π.χ. υγεία, εργασία, κοινωνική πολιτική, παιδεία, ενέργεια, κ.λπ.), συσχέτιση και
διάθεση αυτών, συνιστώντας έτσι ένα δίκτυο σύνθετων πληροφοριών και δεδομένων (data broker).
Α4. Διακυβέρνηση και ευαισθητοποίηση
Η υλοποίηση της πολιτικήςγια τα δεδομένα προϋποθέτει τη δημιουργία ενός μηχανισμού
διακυβέρνησης, σε στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο, με σύμπραξη της δημόσιας διοίκησης με
φορείς του επιχειρηματικού κόσμου, οργανώσεις ανοικτών δεδομένων, νομικούς και τεχνικούς.
Επίσης, απαιτούνται δράσεις ενημέρωσης επιχειρήσεων, πολιτών και δημόσιου τομέα για τη σημασία
της ανοικτότητας και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που δημιουργούνται.
Α5. Προώθηση της κοινής χρήσης ιδιωτικών δεδομένων
Ενθάρρυνση των επιχειρήσεων να διαθέσουν εθελοντικά τα μη προσωπικά τους δεδομένα (data
sharing) για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, με τρόπο συμβατό με τους κανονισμούς
προστασίας δεδομένων.
Το data sharing θεωρείται κομβικής σημασίας για την έρευνα και ανάπτυξη λύσεων στον τομέα του
deep learning, καθώς τα συστήματα που αναπτύσσονται απαιτούν μεγάλης ποσότητας και ποιότητας
σύνολα δεδομένων.
Προτείνεται εστίαση σε τομείς δημοσίου συμφέροντος, όπως τα δεδομένα μεταφορών και ενέργειας.
Διεθνής εμπειρία


Στη Γερμανία, τα τελευταία χρόνια η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει διευκολύνει την πρόσβαση
σε δημόσια δεδομένα, δημιουργώντας σχετικά portals. Για παράδειγμα, στον τομέα της
κινητικότητας, το www.mCLOUD.de παρέχει πληροφορίες για την κυκλοφορία στους δρόμους,
τις καιρικές συνθήκες, την αεροπορική κίνηση, τις υποδομές, κ.λπ., ενώ στο www.MDMportal.de μπορεί να βρει κανείς δεδομένα για τις κυκλοφοριακές συνθήκες και συμφόρηση, τις
θέσεις στάθμευσης, τα σημεία που γίνονται έργα, κ.λπ.
Επίσης, η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει την πρόθεσή της για τη δημιουργία μιας κεντρικής
εθνικής υποδομής για έρευνα πάνω στα δεδομένα (NFDI). Η εγκατάσταση θα συλλέγει
δεδομένα Ε&Α, τα οποία σήμερα αποθηκεύονται σε πολυάριθμες τοπικές υποδομές, και στη
συνέχεια θα προβαίνει σε προτυποποίηση και διάθεσή τους στην ακαδημαϊκή κοινότητα, ώστε
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να αναπτυχθούν εφαρμογές. Φυσικά, η κίνηση αυτή θα συνοδευτεί από επένδυση σε
υπολογιστές υψηλής απόδοσης τόσο κεντρικά όσο και τοπικά, επέκταση των ερευνητικών
δικτύων και υποδομές cloud.
Στη Δανία, από το 2012 εφαρμόζεται το Basic Data Program, το οποίο έχει καταστήσει
διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με ιδιοκτησία, διευθύνσεις, δρόμους και περιοχές,
κλιματολογικές συνθήκες, γεωγραφία, πρόσωπα και επιχειρήσεις. Το 2018 η κυβέρνηση
αποφάσισε να «ανοίξει» δεδομένα καιρικών και κλιματολογικών συνθηκών του Δανικού
Μετεωρολογικού Ινστιτούτου. Επίσης, διατέθηκαν 250 εκ. DKK στο Health Data Program για τη
βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων και τη διατομεακή συνεργασία στον τομέα των
δεδομένων υγείας.
Στην Κορέα, το 2017 δημιουργήθηκε από την κυβέρνηση ένα μεγάλο εθνικό κέντρο δεδομένων,
το οποίο παρέχει πρόσβαση σε ανοικτά δεδομένα σε ΜμΕ, start-ups, εταιρείες πληροφορικής
και ακαδημαϊκά ιδρύματα, με σκοπό την ανάπτυξη της χρήσης των big data analytics. Μάλιστα,
στις ΜμΕ και τις start-ups δίνονται κουπόνια που καλύπτουν τα έξοδα απόκτησης και
επεξεργασίας των δεδομένων. Επίσης, το “AI Open Innovation Hub” παρέχει άμεσα σε ΜμΕ και
start-ups δεδομένα, μηχανισμούς και πόρους HPC για να ενισχυθεί η δυνατότητά τους να
καινοτομήσουν πάνω στην ΤΝ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά το 2020, σχεδιάζει να συν-επενδύσει με τα κράτη-μέλη για τη
δημιουργία ενός κοινού Ευρωπαϊκού Χώρου Δεδομένων (European Data Space), ο οποίος θα
παρέχει ευχερή πρόσβαση σε δεδομένα σε καινοτόμες start-ups, επιχειρήσεις και δημόσιο
τομέα. Στα πλαίσια αυτά, το πρόγραμμα Digital Europe θα διαθέσει έως €1 δισ.

ΑΞΟΝΑΣ Β: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΤΝ
Απαιτείται σχεδιασμός για την αύξηση των μακροπρόθεσμων δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων
Ε&Α στο χώρο της ΤΝ, δεδομένης και της χαμηλής κατάταξης της χώρας ως προς την ένταση Ε&Α
(δείκτης δαπανών Ε&Α / ΑΕΠ: 1,18% το 2018). Υστέρηση εντοπίζεται και σε δομές όμως οι κόμβοι
ψηφιακής καινοτομίας και τα κέντρα αριστείας, όπου θα μπορούσαν να γίνουν πειραματικές δοκιμές
σε εφαρμογές ΤΝ, έρευνα, συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητών, εκπαίδευση σε καινοτόμες
εφαρμογές, κ.λπ.
Τα αποτελέσματα της έρευνας θα συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση των σημερινών τεχνολογικών και
κοινωνικών προκλήσεων και ενδέχεται να δημιουργήσουν νέους τεχνολογικούς τομείς. Φυσικά,
προϋπόθεση για την ομαλή διεξαγωγή της έρευνας και καινοτομίας είναι η διαθεσιμότητα ανοικτών
και προσβάσιμων συνόλων δεδομένων, εναρμονισμένα με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων
και πνευματικής ιδιοκτησίας.
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ΑΞΟΝΑΣ Β:
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΤΝ

Β1. Καθορισμός τομέων για την προώθηση Ε&Α στην ΤΝ
Β2. Σχεδιασμός και υλοποίηση εξειδικευμένου προγράμματος για την Ε&Α στην ΤΝ
Β3. Ανάπτυξη δομών πειραματισμού και προώθησης συμπράξεων στην ΤΝ
Β4. Δικτύωση ερευνητικών κέντρων, ΜμΕ και start-ups
Β5. Χρηματοδότηση βιομηχανικών διδακτορικών στην ΤΝ

Β1. Καθορισμός τομέων για την προώθηση Ε&Α στην ΤΝ
Εντοπισμός τομέων εθνικού ενδιαφέροντος, στους οποίους θα πρέπει να εστιάσει η Ε&Α για την ΤΝ. Οι
τομείς που θα επιλεγούν ως τομείς πρώτης προτεραιότητας θα πρέπει να συμβαδίζουν με το πλάνο
δράσης για το άνοιγμα δημόσιων δεδομένων. Δηλαδή, εάν για παράδειγμα επιλεγούν οι χάρτες και τα
δεδομένα μεταφορών και περιβάλλοντος ως τα δεδομένα που θα δοθούν σε κοινή χρήση κατά
προτεραιότητα, τότε θα πρέπει και η Ε&Α να εστιαστεί σε εφαρμογές όπως:


Μεταφορές: ανάπτυξη λύσεων για τη διαχείριση της κυκλοφοριακής συμφόρησης στους
αστικούς ιστούς, αυτόνομη οδήγηση, διαχείριση στόλων, κ.λπ.



Περιβάλλον: εργαλεία παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα αστικά κέντρα,
βοήθεια στη λήψη αποφάσεων, έλεγχος της αστικής πολιτικής.



Ασφάλεια: στρατιωτική χρήση (έξυπνα οπλικά συστήματα), εφαρμογές γεωδεδομένων που
βοηθούν στην παρακολούθηση και έλεγχο των μεταναστευτικών ροών.

Επιπλέον κριτήριο για την επιλογή θα πρέπει προφανώς να είναι η συνεισφορά των λύσεων ΤΝ σε
προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, στην παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα
και την ασφάλεια. Συνεπώς θα πρέπει να δοθεί έμφαση και σε τομείς όπως:


Δημόσια διοίκηση: chatbots που βοηθούν τον πολίτη στις συναλλαγές και επαφές του με το
δημόσιο, εργαλεία αυτοματοποίησης βασικών διοικητικών εργασιών, κρυπτογραφικά
εργαλεία, λύσεις κυβερνοπροστασίας.



Βιομηχανία: εργαλεία machine learning που προβλέπουν τις δυσλειτουργίες του
μηχανολογικού εξοπλισμού, ρομποτικά συστήματα που λειτουργούν με τεχνολογίες ΤΝ και
εκτελούν πιο σύνθετες λειτουργίες λαμβάνοντας αυτόνομες αποφάσεις, μηχανισμοί
σχεδιασμού προϊόντων που επεξεργάζονται πιθανούς συνδυασμούς σχεδιαστικών στόχων,
καταλήγοντας στο design που λειτουργεί καλύτερα στην πράξη.



Εμπόριο: χρήση deep learning για την πρόβλεψη της ζήτησης/πωλήσεων και την καλύτερη
τοποθέτηση προϊόντων στην αγορά, ανάπτυξη ανοιχτού γλωσσικού κώδικα, ώστε να
αναπτυχθούν λύσεις ανάγνωσης φωνής στα ελληνικά, κ.λπ.
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Η εμπειρία που θα αποκτηθεί από την υλοποίηση έργων στους τομείς που θα επιλεγούν, θα
συνεισφέρει στην ανάπτυξη ανάλογων λύσεων και σε άλλους κλάδους της οικονομίας.
Β2. Σχεδιασμός και υλοποίηση εξειδικευμένου προγράμματος για την Ε&Α στην ΤΝ
Με βάση τους τομείς εστίασης που θα επιλεγούν, προτείνεται ο σχεδιασμός εξειδικευμένου
προγράμματος δημόσιας χρηματοδότησης, το οποίο θα απευθύνεται σε ερευνητικά κέντρα και
οργανισμούς που ενδιαφέρονται να εστιάσουν την έρευνά τους στους τομείς αυτούς και να
αναπτύξουν λύσεις και εφαρμογές ΤΝ που να μπορούν να αξιοποιηθούν από την εθνική οικονομία.
Το ύψος της δημόσιας χρηματοδότησης για Ε&Α σε ΤΝ προτείνεται να ανέλθει σε περίπου €12 εκ. το
χρόνο, δηλαδή €85 εκ. για την περίοδο 2021-2017. Εάν τα κονδύλια αυτά προστεθούν στα τωρινά
επίπεδα δαπανών για Ε&Α, τότε η Ε&Α στην Ελλάδα μπορεί να φτάσει στο 1,8% του ΑΕΠ από 1,18%
που είναι σήμερα, πλησιάζοντας έτσι τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που βρίσκεται στο 2,19% του ΑΕΠ.
Απαραίτητα βήματα:


Διασφάλιση των απαραίτητων πόρων.



Καθορισμός των δικαιούχων και προϋποθέσεις συμμετοχής τους στο πρόγραμμα.



Ανάπτυξη μηχανισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων έρευνας και
καινοτομίας των συμμετεχόντων.

Β3. Ανάπτυξη δομών πειραματισμού και προώθησης συμπράξεων στην ΤΝ
 Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας (Digital Innovation Hubs): Δημιουργία ενός τουλάχιστον κόμβου
με εξειδίκευση στην ΤΝ, ο οποίος θα λειτουργεί ως one stop shop ιδίως για ΜμΕ, παρέχοντας
πρόσβαση στις εν λόγω τεχνολογίες, τεχνολογικό expertise, λύσεις κατά παραγγελία,
εγκαταστάσεις για δοκιμές και πιλοτική εφαρμογή, συμβουλευτικές υπηρεσίες και αναβάθμιση
δεξιοτήτων. Επιπλέον, θα προσφέρει υπηρεσίες γρήγορης πρωτοτυποποίησης και επίδειξης
καινοτόμων και ερευνητικά υποσχόμενων τεχνολογικών λύσεων με τη χρήση ΤΝ, robotics, IoT,
κ.λπ.
Ως πηγή χρηματοδότησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί το επικείμενο πρόγραμμα Digital Europe, το
οποίο την επόμενη προγραμματική περίοδο αναμένεται να διαθέσει στις χώρες της ΕΕ περίπου
€900 εκ. για τη δημιουργία DIHs.
 Κέντρα Τεχνογνωσίας & Δεξιοτήτων (Competence Centers): Ίδρυση κέντρων τεχνογνωσίας και
δεξιοτήτων με υποχρεωτική τη συμμετοχή επιχειρήσεων και με αντικείμενο την ανάπτυξη
τεχνογνωσίας, προτύπων και δεξιοτήτων σε θέματα που σχετίζονται με την ΤΝ. Τα κέντρα αυτά
στελεχώνονται από εμπειρογνώμονες και ερευνητές υψηλής εξειδίκευσης σε τεχνολογίες ΤΝ, οι
οποίοι διαχέουν τις γνώσεις τους στους νέους επιστήμονες που εργάζονται στο κέντρο με στόχο
την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Τα κέντρα Τεχνογνωσίας & Δεξιοτήτων, εάν υλοποιηθούν επιτυχώς, μπορεί να αποτελέσουν
παράμετρο προσέλκυσης ταλέντου από άλλες χώρες.
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Β4. Δικτύωση ερευνητικών κέντρων, ΜμΕ και start-ups
Εφαρμογή προγράμματος, το οποίο θα καταγράψει και θα προβάλλει τις κυψέλες αριστείας
Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων σε συγκεκριμένους τομείς της ΤΝ, καθώς και τις start-ups που
δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη εφαρμογών και εργαλείων ΤΝ.
Το πρόγραμμα με βάση την καταγραφή αυτή θα συμβάλλει στη δικτύωση της ερευνητικής κοινότητας
με τη βιομηχανία και τις ΜμΕ που επιθυμούν να αναπτύξουν συγκεκριμένα προϊόντα ΤΝ, ώστε να
συμπράξουν με τους καταλληλότερους συνεργάτες. Με αυτό το μηχανισμό διασύνδεσης, θα επιτευχθεί
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην υλοποίηση των συνεργατικών έργων Ε&Α στην ΤΝ προκειμένου
να μεταφέρονται στην πράξη τα αποτελέσματα της έρευνας σε ικανοποιητικό ποσοστό.
Απαραίτητα βήματα:


Αποτύπωση της εξειδίκευσης ερευνητικών ομάδων Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων
σε συγκεκριμένους τομείς της ΤΝ και start-ups που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη
εφαρμογών και εργαλείων ΤΝ.



Ανάπτυξη πλατφόρμας δικτύωσης όπου προβάλλονται οι λύσεις ΤΝ που προσφέρονται και τα
εργαλεία που αναπτύσσονται.



Ενημέρωση των ΜμΕ σε συνεχή βάση για τις λύσεις ΤΝ και τα οφέλη που προσφέρουν.

B5. Χρηματοδότηση διδακτορικών διατριβών στην ΤΝ
Επιπλέον των παραπάνω, προτείνεται η υλοποίηση βιομηχανικών διδακτορικών, δηλαδή διδακτορικών
που χρηματοδοτούνται κατά ένα μέρος τους από τη βιομηχανία, με εστίαση σε εφαρμογές και λύσεις
ΤΝ που βελτιώνουν την παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης.
Προτείνεται η χρηματοδότηση από δημόσιους πόρους βιομηχανικών διδακτορικών σε τεχνολογίες και
εφαρμογές ΤΝ που σχετίζονται με την Ελληνική οικονομία και τις ανάγκες της. Με βάση τη μελέτη
διεθνών παραδειγμάτων, το ύψος της χρηματοδότησης θα πρέπει να κυμαίνεται από €30.000 έως
€60.000 το χρόνο.
Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητη η θεσμοθέτηση μηχανισμού συγχρηματοδότησης διδακτορικών
διατριβών που υλοποιούνται σε ΑΕΙ/ΑΤΕΙ, με άμεση αξιοποίηση από τη βιομηχανία, από τα
πανεπιστήμια και τις επιχειρήσεις.
Διεθνής εμπειρία


Στον Καναδά, η εθνική στρατηγική (Pan-Canadian AI Strategy) είναι σε μεγάλο βαθμό
προσανατολισμένη στην Ε&Α και κατάρτιση. Η ομοσπονδιακή και οι τοπικές κυβερνήσεις έχουν
διαθέσει πάνω από C$300 εκ. στην έρευνα για την ΤΝ την περίοδο 2017-2020, μέσω 3 νέων
ινστιτούτων που ιδρύθηκαν το 2017 για το σκοπό αυτό (Alberta Machine Intelligence Institute
(AMII) στο Έντμοντον, Vector Institute στο Τορόντο, MILA στο Μόντρεαλ). Κάθε κέντρο
συνεργάζεται με το πανεπιστήμιο της περιοχής του, σχηματίζοντας έτσι ένα ισχυρό οικοσύστημα
καινοτομίας και συνεισφέροντας στην ακαδημαϊκή αριστεία. Επίσης, λαμβάνει πρόσθετη
σημαντική χρηματοδότηση από την τοπική κυβέρνηση. Συνολικά, από το 2008 ο Καναδάς έχει
επενδύσει πάνω από C$700 εκ. στη θεμελιώδη έρευνα ΤΝ.
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Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η κυβέρνηση σχεδιάζει να αναπτύξει συνεργασίες Ε&Α σε τοπικό επίπεδο
μεταξύ πανεπιστημίων, μεγάλων επιχειρήσεων και επενδυτών. Π.χ. η British Telecom συνεργάζεται
με 15 πανεπιστήμια σε όλη τη χώρα για τη δημιουργία υποδομών δεδομένων επόμενης γενιάς.
Η Τουρκία στηρίζει διαχρονικά την Ε&Α στην ΤΝ, διαθέτοντας συνολικά €300 εκ. από το 2012. Η
κυβέρνηση παρέχει στα ερευνητικά κέντρα φοροαπαλλαγές και χρηματοδοτική στήριξη, ενώ την
τρέχουσα περίοδο υποστηρίζει 51 έργα που σχετίζονται με την ΤΝ.
Η Κορέα έχει καταρτίσει στρατηγική για την Ε&Α στην ΤΝ, στα πλαίσια της οποίας θα διατεθούν
$18 δισ. την περίοδο 2018-2022. Βασικοί σκοποί της πρωτοβουλίας είναι η ανάπτυξη τεχνολογιών
ΤΝ σε ευρεία κλίμακα και η δημιουργία υποδομών όπως τα σύνολα δεδομένων.
Στην Ιαπωνία, εφαρμόζονται νέα προγράμματα για τον τριπλασιασμό της συνεργασίας έρευναςβιομηχανίας έως το 2025 (περιλαμβάνεται η τοποθέτηση ερευνητών στις εγκαταστάσεις
επιχειρήσεων, όπου θα εργάζονται με το προσωπικό). Επιπλέον, ο προϋπολογισμός για καινοτομία
στον τομέα της ΤΝ θα αυξηθεί στα 900 δισ. γιεν έως το 2020, ενώ αρκετά υπουργεία
χρηματοδοτούν κέντρα Ε&Α.
Η κυβέρνηση της Αυστραλίας διέθεσε 29,9 εκ. AUD στον προϋπολογισμό 2018-2019 για να
ενισχύσει την υπεύθυνη ανάπτυξη της ΤΝ. Από το ποσό αυτό, 25 εκ. χρησιμοποιήθηκαν για
συνεργατικά ερευνητικά έργα (Cooperative Research Centre Projects) με στόχευση στην ΤΝ. Τα
έργα αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον δύο επιχειρήσεις (μια τουλάχιστον από τις
οποίες να είναι μικρού ή μεσαίου μεγέθους) και έναν ερευνητικό οργανισμό.

ΑΞΟΝΑΣ Γ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΝ
Η διάχυση της ΤΝ στην οικονομία προϋποθέτει την ανάπτυξη ποιοτικών, σταθερών και ασφαλών
υποδομών σε δίκτυα και υπολογιστικά συστήματα, ώστε να λειτουργήσoυν σε στέρεες βάσεις
οικοσυστήματα καινοτομίας. Βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της ΤΝ σε ευρεία κλίμακα είναι η
εγκατάσταση δικτύων 5G σε συνδυασμό με εξοπλισμό υψηλής υπολογιστικής ισχύος.

ΑΞΟΝΑΣ Γ:
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΝ
Γ1. Ανάπτυξη δικτύων 5G
Γ2. Ανάπτυξη εξοπλισμού υψηλής υπολογιστικής ισχύος

Γ1. Ανάπτυξη δικτύων 5G
Οι επενδύσεις για τη δημιουργία δικτύων 5G αποτελούν θεμελιώδη παράγοντα για την επιτάχυνση της
διάχυσης των τεχνολογιών ΤΝ στην ελληνική πραγματικότητα. Τα δίκτυα 5G, με ταχύτητα μετάδοσης
δεδομένων μεγαλύτερη των 10 Gigabits / sec και καθυστέρηση μικρότερη των 5 milliseconds, θα
επιτρέψουν την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων, την ταυτόχρονη
διαχείριση μεγάλου αριθμού διασυνδεδεμένων συσκευών και την ανάπτυξη νέου τύπου εφαρμογών
σχετικών με τη διασύνδεση συσκευών (ΙοΤ). Η ανάπτυξή τους θα σημάνει για τους παρόχους
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χαμηλότερα έξοδα και υψηλότερα έσοδα, κάτι που θα επιτρέψει την παροχή νέων και περισσότερων
υπηρεσιών σε σχέση με το 4G, σε μεγάλο αριθμό πελατών και επιχειρήσεων.
Προκειμένου όμως να ξεκινήσει η ανάπτυξη του δικτύου, θα πρέπει να προχωρήσουν από την ΕΕΤΤ οι
εξής δράσεις:


Ολοκλήρωση της συγκρότησης του εθνικού στρατηγικού πλάνου για τα δίκτυα 5G.
Εναρμόνιση με τους μακροπρόθεσμους, αναβαθμισμένους στόχους της ΕΕ, όπως
εκφράζονται στο σχέδιο Gigabit Society 2025 και ειδικά στο 5G Action Plan.



Υιοθέτηση στρατηγικής για τη δημοπράτηση πολυετούς φάσματος συχνοτήτων (ζώνη 34003800 ΜΗz) για δοκιμαστική ή εμπορική χρήση, η οποία στη συνέχεια θα επιτρέψει στους
παρόχους την υλοποίηση επενδυτικού προγράμματος για την άμεση επέκταση του δικτύου
(θα απαιτηθούν νέα κεραιοσυστήματα και σταθμοί βάσης).



Αναπροσαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την αδειοδότηση των 5G κεραιών, με κανόνες
που θα εξασφαλίζουν ευελιξία, διευκόλυνση και επιτάχυνση της όλης διαδικασίας.



Σχεδιασμός και υλοποίηση ενημερωτικής εκστρατείας για τα οφέλη του 5G για την κοινωνία,
προκειμένου να υποστηριχθεί η απρόσκοπτη υλοποίηση των απαραίτητων επενδύσεων.

Γ2. Ανάπτυξη εξοπλισμού υψηλής υπολογιστικής ισχύος
Η ανάπτυξη δικτύων 5G πρέπει να συμπληρωθεί με μια νέα υποδομή High-Performance Computing
(HPC), μεγάλης αποθηκευτικής δυνατότητας, σχεδιασμένη αποκλειστικά για εφαρμογές ΤΝ. Θα
απευθύνεται σε ερευνητικές ομάδες και μεμονωμένους ερευνητές, αλλά και επιχειρήσεις, που
επιθυμούν να διεξάγουν έρευνα στην ΤΝ, παρέχοντας τους απαραίτητους για τις εργασίες τους
υπολογιστικούς πόρους. Προτείνεται η δημιουργία κέντρου HPC σε πανεπιστημιακό ή ερευνητικό
ίδρυμα, το οποίο και θα αναλάβει τη λειτουργία και διαχείριση της υποδομής.
Ενδεχόμενη αναβάθμιση του συστήματος ARIS του ΕΔΥΤΕ, που λειτουργεί από το 2015. Πρόκειται για
υπολογιστικό σύστημα υψηλών επιδόσεων (HPC center) που υποστηρίζει επιστημονικές εφαρμογές
ευρείας κλίμακας. Αποτελείται από συνολικά 4 νησίδες υπολογιστικών συστημάτων, βασισμένων σε
αρχιτεκτονική Intel x86, διασυνδεδεμένων σε ένα ενιαίο δίκτυο Infiniband FDR14 που προσφέρουν
πολλαπλές δυνατότητες και αρχιτεκτονικές επεξεργασίας. Προσφέρει αποθηκευτικό χώρο 2 PB.
Αξιοποίηση των προγραμμάτων της επόμενης προγραμματικής περιόδου:



Digital Europe: πρόταση της Επιτροπής για διάθεση €2,7 δισ. για την ανάπτυξη υποδομών HPC
μεγάλης κλίμακας
Horizon Europe: σχετικές δράσεις έρευνας & καινοτομίας σε HPC και big data

Οι εν λόγω υποδομές θα προσφέρουν στις επιχειρήσεις οφέλη, όπως: ελαχιστοποίηση του κόστους
Ε&Α, συντόμευση του χρόνου σχεδιασμού και παραγωγής προϊόντων, βελτίωση της
αποτελεσματικότητας της παραγωγικής διαδικασίας, κ.λπ.
Διεθνής εμπειρία


Το Ηνωμένο Βασίλειο εφαρμόζει στρατηγική για την ανάπτυξη υποδομών ψηφιακών
επικοινωνιών, η οποία θα αυξήσει την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία κατά £6,3 δισ. και θα
προσθέσει 20.000 θέσεις εργασίας έως το 2024. Στα πλαίσια αυτά, υλοποιείται επένδυση άνω
των £1 δισ. για την ανάπτυξη δικτύων 5G και την επέκταση των δικτύων οπτικών ινών, ώστε να
δημιουργηθούν αξιόπιστες συνδέσεις, ταχύτητας μεγαλύτερης του 1 Gigabit / δευτερόλεπτο.
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Επίσης, ο τομέας Research Computing Service του Πανεπιστημίου Cambridge έχει δημιουργήσει
το ταχύτερο ακαδημαϊκό super computer, το οποίο διατίθεται προς χρήση σε εταιρείες ΤΝ. Η
υποδομή είναι προϊόν συνεργασίας £10 εκ. μεταξύ του Physical Sciences Research Council
(EPSRC), του Science and Technology Facilities Council (STFC) και του Πανεπιστημίου. Έχει τη
δυνατότητα να επιλύει σύνθετα επιστημονικά και βιομηχανικά ζητήματα σε πολύ υψηλές
ταχύτητες, ενώ υποστηρίζεται από την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από την ομάδα του
Πανεπιστημίου.
Στην Τουρκία, το έργο 5G Valley Open Test Site (5GVATS) ξεκίνησε υπό το συντονισμό του
Υπουργείου Μεταφορών & Υποδομών και της Αρχής ΤΠΕ (ICTA). Πρόκειται για μια ανοικτή
εγκατάσταση δοκιμών, όπου μπορούν να υλοποιηθούν δράσεις Ε&Α και να γίνουν
πειραματικές δοκιμές σε νέες τεχνολογίες επικοινωνιών. Θα ιδρυθεί από την ICTA, 3
πανεπιστήμια (Middle East Technical University, Bilkent University, Hacettepe University) και 3
τηλεπικοινωνιακούς παρόχους (Turkish Telecommunication Inc., Turkcell Communication
Services Inc. και Vodafone Telecommunications Inc.).

ΑΞΟΝΑΣ Δ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΝ
Η επενδυτική δραστηριότητα στην Ελλάδα σε συστήματα και λύσεις ΤΝ, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο
δημόσιο τομέα, διαμορφώνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Σύμφωνα με έρευνα της Accenture10, 54% των ερωτηθέντων επιχειρήσεων δήλωσαν ότι είναι νωρίς να
επενδύσουν στην ΤΝ, καθώς θεωρούν ότι η τεχνολογία είναι ακόμα σε ανώριμο στάδιο, προτιμώντας
να τηρήσουν στάση αναμονής μέχρι την ωρίμανσή της. Η απροθυμία αυτή μεταφράζεται στο πολύ
χαμηλό ποσοστό επιχειρήσεων, μόλις 3%, που έχουν εφαρμόσει ολοκληρωμένες λύσεις ΤΝ (έναντι 45%
διεθνώς). Επομένως, τα περιθώρια που προκύπτουν για ενίσχυση των επενδύσεωνείναι εμφανή.

ΑΞΟΝΑΣ Δ:
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΝ
Δ1. Ενθάρρυνση ιδιωτικών επενδύσεων στην ΤΝ
Δ2. Σχεδιασμός εξειδικευμένων εθνικών προγραμμάτων
Δ3. Μεγιστοποίηση της αξιοποίησης των διαθέσιμων κονδυλίων της ΕΕ

Δ1. Ενθάρρυνση ιδιωτικών επενδύσεων στην ΤΝ
Χρήση εργαλείων και κινήτρων για την ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων υιοθέτησης λύσεων ΤΝ, στα
πλαίσια του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων, με βασική στόχευση σε ΜμΕ:


10

διευκόλυνση δανειοδότησης με ευνοϊκότερους όρους,
υπερ-αποσβέσεις 250%,

Greece: With an AI to the future, 2019
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αύξηση του επιτρεπόμενου χρόνου μεταφοράς ζημιών τουλάχιστον στη 10ετία για επιχειρήσεις
που επενδύουν στην ΤΝ,
 υπερ-εκπτώσεις δαπανών Ε&Α από 150% έως 200% του ύψους των δαπανών έρευνας, από
130% που είναι σήμερα,
 upskilling – reskilling εργαζομένων.
Η χρηματοδότηση και τα κίνητρα για ΤΝ να είναι πάντοτε συνδεδεμένα με την απαραίτητη αναβάθμιση
δεξιοτήτων προσωπικού.
Δ2. Σχεδιασμός εξειδικευμένων εθνικών προγραμμάτων


ΕΠΑΝΕΚ: Η ανάπτυξη εφαρμογών ΤΝ να αποτελέσει διακριτή κατηγορία επιλέξιμων δαπανών
σε όλα τα προγράμματα που αφορούν στην ψηφιοποίηση της βιομηχανίας και των ΜμΕ.



Αναπτυξιακός νόμος: εξειδίκευση καθεστώτων του αναπτυξιακού νόμου και του νόμου των
στρατηγικών επενδύσεων για επενδύσεις ΤΝ, με πρόσθετες ενισχύσεις 35%-55% των εργαλείων
που ισχύουν στην περιοχή ή/και στην επένδυση.



Ερευνώ- Δημιουργώ-Καινοτομώ: Η ΤΝ θα πρέπει να αναδειχτεί ως τομέας προτεραιότητας και
η ΓΓΕΤ να προχωρήσει στην περαιτέρω εξειδίκευσή της για την εξεύρεση νέων επιχειρηματικών
ευκαιριών, την αξιοποίηση της γνώσης και την ενσωμάτωσή της σε αλυσίδες αξίας.



Ενίσχυση της υιοθέτησης ΤΝ στο δημόσιο τομέα: Ανάλυση των διαδικασιών του Δημοσίου,
σχεδιασμός και υλοποίηση έργων για την ενίσχυση της υιοθέτησης ΤΝ στο δημόσιο τομέα με
στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δημοσίων υπηρεσιών.



Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέου εξειδικευμένου
χρηματοδοτικού εργαλείου, για την υλοποίηση μεγάλων επενδύσεων στην ΤΝ. Προτείνεται
μηχανισμός συν-επένδυσης, στα πρότυπα του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ, που να εστιάζει
στη χρήση ΤΝ και άλλων ψηφιακών τεχνολογιών για τη μετάβαση σε μια «έξυπνη» οικονομία.

Δ3. Μεγιστοποίηση της αξιοποίησης των διαθέσιμων κονδυλίων της ΕΕ
Συμμετοχή των ελληνικών ερευνητικών κέντρων, των επιχειρήσεων και του δημόσιου τομέα σε
υφιστάμενα και μελλοντικά προγράμματα της ΕΕ και αποτελεσματική χρήση των κονδυλίων τους, κάτι
που θα συνεισφέρει στη δημιουργία συνεργιών, την απόκτηση σημαντικής τεχνογνωσίας, την ανάπτυξη
καινοτόμων λύσεων και την προσέλκυση και διατήρηση ερευνητικού ταλέντου. Ενδεικτικά:


Horizon 2020: ερευνητικό πρόγραμμα, με αρκετά εργαλεία που μπορούν να στηρίξουν την
έρευνα και καινοτομία στην ΤΝ.



Digital Europe: ενίσχυση εγκαταστάσεων πειραματισμού και δοκιμών στην ΤΝ.



Πιλοτικό επενδυτικό ταμείο €100 εκ., το οποίο θα ξεκινήσει το 1ο τρίμηνο του 2020 και θα
παράσχει χρηματοδότηση με ίδια κεφάλαια (equity financing) για έργα καινοτόμου ανάπτυξης
στην ΤΝ (θα επεκταθεί μετά το 2021 μέσω του InvestEU).



HPC: κάλυψη των αναγκών των ερευνητών αναφορικά με την πρόσβασή τους σε super
computers υψηλών προδιαγραφών.



e-Infrastructures: πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες και εργαλεία για έρευνα δεδομένων σε
εικονικά περιβάλλοντα, κ.ά.
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Αναφορικά με το Digital Europe, η Ελλάδα (βάσει του μέσου ποσοστού του ΑΕΠ της ως προς το ΑΕΠ της
ΕΕ-27 την περίοδο 2010-2018), θα πρέπει να διεκδικήσει το 1,6% (περίπου €145 εκ.) από τα συνολικά
€9,2 δισ. του προγράμματος. Στον πυλώνα της ΤΝ, αναλογούν περίπου €40 εκ.
Προκειμένου να υπάρξει η μέγιστη αξιοποίηση των κονδυλίων που θα διατεθούν από την ΕΕ,
απαιτείται:


Ενημέρωση των ελληνικών επιχειρήσεων για τα εργαλεία και κονδύλια της ΕΕ που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στην ΤΝ, ώστε να
συμμετάσχουν ενεργά στη διαμόρφωση προτάσεων σε συνεργασία με την ερευνητική
κοινότητα.



Συντονισμός και σχεδιασμός σε κεντρικό επίπεδο για την αποτελεσματική αξιοποίηση των
πόρων και εργαλείων της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2021-2027: νέο ΕΣΠΑ, Horizon
Europe, Digital Europe.

Διεθνής εμπειρία


Το Ηνωμένο Βασίλειο δημιούργησε το Govtech Fund, ύψους £20 εκ., το οποίο χρηματοδοτεί
επιχειρήσεις τεχνολογίας (κυρίως start-ups) που ειδικεύονται στην παροχή καινοτόμων λύσεων
για το δημόσιο τομέα, με αντικείμενο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δημοσίων
υπηρεσιών.

ΑΞΟΝΑΣ Ε: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΝ
ΑΞΟΝΑΣ Ε:
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΝ
Ε1. Εισαγωγή μαθημάτων ΤΝ σε συναφείς σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Ε2. Προγράμματα δια βίου μάθησης για επαγγελματίες που χρησιμοποιούν ΤΝ
Ε3. Προγράμματα δια βίου μάθησης για ευαίσθητες ομάδες
Ε4. Προσέλκυση διεθνούς ταλέντου

Ε1. Εισαγωγή μαθημάτων ΤΝ σε συναφείς σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Είναι απαραίτητο να προστεθούν περισσότερα μαθήματα ΤΝ στα προγράμματα σπουδών τμημάτων
ΑΕΙ συναφή με την Πληροφορική. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει σε όλες αυτές τις σχολές να
προστεθούν μαθήματα ΤΝ στον κορμό του προγράμματος σπουδών (αρχές της ΤΝ, τομείς εφαρμογής,
γλώσσες που χρησιμοποιούνται). Επιπλέον θα πρέπει στα μαθήματα επιλογής να γίνεται εμβάθυνση με
πρακτικές εργαστηριακές εφαρμογές που συνδέονται με την αγορά εργασίας και τις ανάγκες των
επιχειρήσεων.
Μέρος της πολιτικής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, πρέπει να αποτελέσουν και οι εξής δράσεις:


Αύξηση των εισακτέων στα υφιστάμενα μεταπτυχιακά προγράμματα ΤΝ.



Χρηματοδότηση νέων μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών ΤΝ στην ανώτατη εκπαίδευση.
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Προώθηση συνεργασιών πανεπιστημίων με επιχειρήσεις τεχνολογίας, για την καθιέρωση
υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης σε αποφοίτους.



Ενίσχυση του εξοπλισμού των πανεπιστημίων για την ανάπτυξη της εκπαίδευσης και της
έρευνας στην ΤΝ (υλικός εξοπλισμός, υποδομές και λογισμικό ανοικτού κώδικα).

Ε2. Σχεδιασμός προγραμμάτων δια βίου μάθησης για επαγγελματίες που χρησιμοποιούν ΤΝ
Πέρα από την εισαγωγή μαθημάτων ΤΝ στα προγράμματα σπουδών, είναι απαραίτητο να αποκτήσουν
δεξιότητες ΤΝ οι επαγγελματίες στον τομέα της πληροφορικής, αλλά και αυτοί που απλώς θέλουν να
χρησιμοποιήσουν κάποιο εργαλείο ΤΝ στη δουλειά τους (π.χ. γιατροί). Θα πρέπει συνεπώς να
σχεδιαστούν προγράμματα κατάρτισης προσανατολισμένα σε συγκεκριμένες κατηγορίες
επαγγελματιών με στόχο να τους βοηθήσουν να αξιοποιήσουν καλύτερα και να ενσωματώσουν
ταχύτερα και αποτελεσματικότερα εφαρμογές ΤΝ στην επιχείρηση που εργάζονται. Απαραίτητη είναι η
ενεργή συμμετοχή των επιχειρήσεων στο σχεδιασμό των προγραμμάτων. Αρχική στόχευση σε:
μεταποίηση, εμπόριο, τουρισμό, με έμφαση στις ανάγκες των ΜμΕ.
Ε3. Σχεδιασμός προγραμμάτων δια βίου μάθησης για ευαίσθητες ομάδες
Η ενσωμάτωση συστημάτων ΤΝ στις επιχειρήσεις αναμφίβολα θα οδηγήσει σε αναδιάταξη των θέσεων
εργασίας, καθώς κάποιες θέσεις, ιδίως ρουτίνας και χαμηλής εξειδίκευσης, θα εκλείψουν, ενώ νέες θα
δημιουργηθούν. Στα πλαίσια αυτά, προτείνεται ο σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων
επανακατάρτισης (reskilling/upskilling), που να απευθύνονται σε εργαζόμενους οι οποίοι θα πρέπει να
αλλάξουν δουλειά λόγω αυτοματοποίησης της θέσης εργασίας που κατείχαν. Οι εκπαιδευόμενοι θα
μπορούν να διενεργούν πιο απαιτητικές και δημιουργικές εργασίες, ώστε να στηριχθεί η επανένταξή
τους και να μην περιθωριοποιηθούν.
Η δράση αφορά τις δεξιότητες που χρειάζονται εργαζόμενοι που επηρεάζονται άμεσα από την
αυτοματοποίηση (π.χ. σε κάποια βιομηχανική επιχείρηση). Η McKinsey υπολογίζει ότι στην Ελλάδα οι
κλάδοι εμπορίου, γεωργίας, μεταποίησης, τουρισμού και δημόσιας διοίκησης θα αντιμετωπίσουν τις
μεγαλύτερες δυνητικές απώλειες λόγω της δυνατότητας αυτοματισμού από τις ψηφιακές τεχνολογίες.
Επομένως, τα προγράμματα επανακατάρτισης θα πρέπει να στοχεύσουν πρωτίστως σε αυτούς τους
κλάδους.
Φυσικά, απαιτείται σύνδεση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς
εργασίας, με αξιοποίηση των αποτελεσμάτων μηχανισμών διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας,
συμμετοχή των επιχειρήσεων στη διαμόρφωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με δομή και
περιεχόμενο βάσει των αναγκών των επιχειρήσεων, κ.λπ.
Ε4. Προσέλκυση διεθνούς ταλέντου
Δράσειςπου απευθύνονται σε ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό υψηλών προσόντωνστο χώρο της ΤΝ
(καθηγητές, διδακτορικοί φοιτητές, μετα-διδακτορικοί ερευνητές), που μπορούν να ενισχύσουν το
επίπεδο δεξιοτήτων στη χώρα και να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη καινοτομίας στην εν λόγω τεχνολογία.
Στα πλαίσια αυτά, προτείνεται η απλούστευση των διαδικασιών απόκτησης άδειας παραμονής και
εργασίας από επιστήμονες και ερευνητές, ο σχεδιασμός και ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων
προσέλκυσης μεταπτυχιακών φοιτητών, ερευνητών και ξένων experts για ανάπτυξη έρευνας και
εργασία στη χώρα, παροχή διευκολύνσεων για την εγκατάσταση των οικογενειών τους στην Ελλάδα.
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Όπως προαναφέρθηκε, παράγοντα προσέλκυσης μπορούν να αποτελέσουν και τα Κέντρα
Τεχνογνωσίας & Δεξιοτήτων και οι δυνατότητες που προσφέρουν για καινοτόμα έργα στις τεχνολογίες
ΤΝ.
Διεθνής εμπειρία





Στην Ιρλανδία, το πρόγραμμα Skillnets υποστηρίζει ενεργά τις επιχειρήσεις της χώρας, ώστε να
τακτοποιήσουν τις τρέχουσες και μελλοντικές ελλείψεις τους σε δεξιότητες. Το πρόγραμμα
χρηματοδοτεί 65 τοπικά εκπαιδευτικά δίκτυα, υποστηρίζοντας συνολικά 14.000 επιχειρήσεις
και 50.000 εκπαιδευομένους. Οι εταιρείες-μέλη συμμετέχουν, καθορίζοντας οι ίδιες τις
ανάγκες κατάρτισης που έχουν, καθώς και τον τρόπο, χρόνο και μέρος που θα γίνει η
κατάρτιση.
Το Ηνωμένο Βασίλειο, στο πλαίσιο της πολιτικής μετανάστευσης experts υψηλών προσόντων,
διπλασίασε τις βίζες Tier 1 (Exceptional Talent) στις 2.000 το χρόνο και διευκόλυνε τη
διαδικασία εγκατάστασης κορυφαίων φοιτητών και ερευνητών στη χώρα.
Ο Καναδάς εφαρμόζει μια νέα διαδικασία, διάρκειας δύο μόνο εβδομάδων, για την
επεξεργασία αίτησης βίζας για εργαζομένους υψηλών προσόντων, ενώ καθορίζει εξαιρέσεις
από την έκδοση βίζας για βραχυχρόνιες αναθέσεις ερευνητικού έργου. Οι παρεμβάσεις αυτές
εντάσσονται στη Global Skills Strategy 2017 της χώρας για την προσέλκυση εργαζομένων και
ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό.

ΑΞΟΝΑΣ ΣΤ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
Η διάχυση της ΤΝ πρέπει να εδράζεται σε ένα αξιόπιστο και ισορροπημένορυθμιστικόπλαίσιο, που να
διασφαλίζει την ανάπτυξη μιας ανθρωποκεντρικής τεχνολογίας, με σεβασμό στα ανθρώπινα
δικαιώματα και ελευθερία του ατόμου, αλλά και να ρυθμίζει ζητήματα δεοντολογικής και νομικής
φύσης που θα εγείρει η χρήση της. Η κοινωνία χρειάζεται αφενός συστήματα ανεπτυγμένης
τεχνολογίας και αποτελεσματικότητας, που να διασφαλίζουν την εμπιστοσύνη πολιτών και
επιχειρήσεων σε αυτά, και αφετέρου ένα στιβαρό και προβλέψιμο ρυθμιστικό περιβάλλον, που να
ανταποκρίνεται στις κυριότερες προκλήσεις που θέτουν τα συστήματα ΤΝ (κατανόηση της λειτουργίας
τους, απόδοση ευθυνών, προάσπιση της ασφάλειας) και να ελαχιστοποιεί τους κινδύνους που
προκύπτουν.
Σε κάθε περίπτωση, η κατανόηση του σχεδιασμού των συστημάτων ΤΝ, των ενεργειών τους και των
αναμενόμενων αποτελεσμάτων των ενεργειών αυτών, δηλαδή η ανάπτυξη επεξηγήσιμων (explainable)
συστημάτων ΤΝ, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποδοχή της τεχνολογίας ΤΝ και, για το λόγο
αυτό, προϋποθέτει ενισχυμένη διαφάνεια και ελαχιστοποίηση του κινδύνου μεροληψίας ή/και
σφάλματος.
Σε αυτή την κατεύθυνση, πρέπει να εξετασθεί αν: α) η τρέχουσα νομοθεσία μπορεί να διευθετήσει τις
προκλήσεις που απορρέουν από την ΤΝ, β) απαιτείται αναθεώρηση και περαιτέρω προσαρμογή των
υφιστάμενων νομοθετικών κανόνων σε τομείς που περιέχουν ρυθμίσεις εν δυνάμει εφαρμόσιμες και
στην ΤΝ (π.χ. προστασία προσωπικών δεδομένων, ελεύθερη ροή δεδομένων, ιδιωτικότητα, προστασία
καταναλωτή, ανταγωνισμός, κυβερνοασφάλεια, ευθύνη σε περίπτωση ζημιάς), γ) απαιτείται θέσπιση
νέων ρυθμιστικών αρχών, προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες της χρήσης συστημάτων ΤΝ.
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Επιπρόσθετα, ο ιδιαίτερος χαρακτήρας και λειτουργία εφαρμογών ΤΝ αναδεικνύει μια σειρά από
ζητήματα ηθικής και δεοντολογικής, κυρίως, φύσης, τα οποία, όπως καταδεικνύει η ευρωπαϊκή και
διεθνής πρακτική, βρέθηκαν από την αρχή στο επίκεντρο των διεργασιών για τη θέσπιση οριζόντιων
αρχών και συστάσεων.

ΑΞΟΝΑΣ ΣΤ:
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΣΤ1. Καθορισμός αρχών δεοντολογίας για την ανάπτυξη και χρήση αξιόπιστης ΤΝ
ΣΤ2. Επανεξέταση και αναθεώρηση της νομοθεσίας

ΣΤ1. Καθορισμός αρχών δεοντολογίας για την ανάπτυξη και χρήση αξιόπιστης ΤΝ
Τα συστήματα ΤΝ πρέπει να αναπτύσσονται και αξιοποιούνται βάσει των δεοντολογικών αρχών που
έχει καθορίσει το Expert Group της Επιτροπής (Απρίλιος 2019). Η τήρηση των αρχών θα διασφαλίσει
την αξιοπιστία της ΤΝ, δηλαδή τη συμμόρφωσή της με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και την αποτροπή
ενδεχόμενα βλαπτικού χαρακτήρα της, διευκολύνοντας έτσι την αποδοχή της από το κοινωνικό σύνολο
και την επιχειρηματική κοινότητα και ενισχύοντας την ανάπτυξή της σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Στα πλαίσια αυτά, η σχετική ομάδα εργασίας θα πρέπει να παρακολουθεί και να διασφαλίζει τη
συμμόρφωση των τεχνολογικών εξελίξεων στο χώρο της ΤΝ με τις αρχές δεοντολογίας που έχουν τεθεί.
ΣΤ2. Επανεξέταση και αναθεώρηση της νομοθεσίας
Προτείνεται η ενδελεχής μελέτη του ρυθμιστικού πλαισίου και η διαμόρφωση προτάσεων
προσαρμογής του στους τομείς που αναφέρονται ακολούθως:
α) Θεμελιώδη δικαιώματα και προστασία καταναλωτών
Εξέταση της νομοθεσίας που προστατεύει θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, όπως φυλετική
ισότητα, δικαιώματα των εργαζομένων, δικαιώματα καταναλωτών, ρυθμίσεις προστασίας προσωπικών
δεδομένων και ιδιωτικότητας (π.χ. GDPR), κ.ά.
Υποβολή προτάσεων για αναθεώρηση, αν διαπιστωθεί ότι το σχετικό ρυθμιστικό πλαίσιο δεν παρέχει
επαρκή προστασία έναντι των κινδύνων που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση συστημάτων ΤΝ.
β) Ασφάλεια προϊόντων –Καταμερισμόςκαι απόδοση νομικών ευθυνών
Ένα από τα κρισιμότερα πεδία αλληλεπίδρασης της ΤΝ με το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο είναι
αυτό της ασφάλειας των προϊόντων και της συνδεόμενης ευθύνης από την πρόκληση τυχόν ζημίας.
Είναι απαραίτητο να διευθετηθούν κρίσιμα ζητήματα, όπως ο τρόπος και ο βαθμός κατανομής των
νομικών ευθυνών σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, λάθους ή ατυχήματος λόγω
δυσλειτουργίας ενός συστήματος ΤΝ, ο τρόπος τεκμηρίωσης της ζημιάς και το σχετικό βάρος απόδειξης
σε περίπτωση διεκδίκησης αποζημίωσης, κ.λπ. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ έχει ήδη αναγνωρίσει την
ανάγκη αξιολόγησης της καταλληλότητας των ισχυόντων κανόνων να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες
προκλήσεις της εφαρμογής ΤΝ. Πιθανή αναθεώρηση σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας (όπως η Οδηγία
της ΕΕ για θέματα ευθύνης λόγω ελαττωματικών προϊόντων - Οδηγία 85/374/ΕΟΚ) θα επιφέρει και
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αναγκαίες αλλαγές στη σχετιζόμενη εθνική νομοθεσία (όπως ο Ν. 2251/1994 περί προστασίας
καταναλωτή που ενσωματώνει την προαναφερόμενη Οδηγία).
Μια ιδιαίτερη, επίσης, προβληματική που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η αξιολόγηση της συμβατότητας
του ρυθμιστικού πλαισίου με τα χαρακτηριστικά τεχνολογιών ΤΝ είναι τα δυσδιάκριτα, πολλές φορές,
όρια που εμφανίζει η κατάταξη της εφαρμογής τους σε προϊόν ή υπηρεσία. Σε αρκετές περιπτώσεις,
αμφισβητείται αν το λογισμικό, ως αυτόνομο προϊόν, καλύπτεται από τη νομοθεσία της ΕΕ περί
ασφάλειας προϊόντων όταν τοποθετείται στην αγορά, ή όταν γίνεται download σε ένα άλλο προϊόν.
Επίσης, καλύπτονται μόνο προϊόντα και όχι υπηρεσίες, περιλαμβανομένων και αυτών που εμπεριέχουν
τεχνολογίες ΤΝ (υγεία, μεταφορές, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, κ.λπ.).
γ) Κυβερνοασφάλεια
Η εξάπλωση των τεχνολογιών ΤΝ συνοδεύεται από κινδύνους κυβερνοεπιθέσεων, η επαρκής
αντιμετώπιση των οποίων ενδέχεται να απαιτεί αναθεώρηση της τρέχουσας νομοθεσίας. Η πλήρης
θωράκιση δεδομένων, μηχανισμών και ψηφιακών συστημάτων από κυβερνοεπιθέσεις οδηγεί σε
αξιόπιστα αποτελέσματα, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη όλων των ενδιαφερομένων για την τεχνολογία
που χρησιμοποιούν. Δράσεις:




Προτάσεις για προσαρμογή της σχετικής νομοθεσίας στους νέους κινδύνους, με βάση τις
κατευθύνσεις της Λευκής Βίβλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ΤΝ11.
Πρόληψη, εντοπισμός, ανάδραση, έρευνα και συντονισμός σχετικά με τους κινδύνους που
προκύπτουν για το δημόσιο και τις επιχειρήσεις από την αυξημένη χρήση ΤΝ.
Καθορισμός ελάχιστων απαιτήσεων ασφάλειας από το δημόσιο, προκειμένου να γίνουν
προμήθειες συστημάτων ΤΝ.

Το ρυθμιστικό περιβάλλον, προκειμένου να επιτελέσει το σκοπό του, πρέπει να είναι περισσότερο
παρεμβατικό και αυστηρό σε κλάδους / εφαρμογές όπου προκύπτουν υψηλότερα επίπεδα κινδύνου
και λιγότερο περιοριστικό σε αντίθετες περιπτώσεις.
Διεθνής εμπειρία





11

Η Σιγκαπούρη εφαρμόζει το πρόγραμμα Model AI Governance Framework, το οποίο βοηθάει
επιχειρήσεις και φορείς να ενσωματώσουν αρχές δεοντολογίας στις δομές τους και να
υιοθετήσουν τεχνολογίες ΤΝ. Ουσιαστικά, μετατρέπει αρχές ΤΝ όπως επεξηγησιμότητα,
διαφάνεια, δικαιοσύνη και ανθρωποκεντρικότητα σε υλοποιήσιμες πρακτικές.
Επίσης, η πρωτοβουλία παρέχει υποστήριξη στις επιχειρήσεις ώστε να αναδείξουν την ευθύνη
που ενέχουν για τα συστήματα ΤΝ που αναπτύσσουν, μέσω παρεμβάσεων στην εσωτερική
διακυβέρνηση, τη διαχείριση κινδύνου, τη διαχείριση λειτουργιών, κ.λπ.
Η κυβέρνηση της Κορέας, μέσω της National Information Society Agency (NIA), έχει καθιερώσει
τις Αρχές Δεοντολογίας για την Έξυπνη Κοινωνία Πληροφοριών, με αντικείμενο τη μετάβαση σε
μια ανθρωποκεντρική, «έξυπνη» κοινωνία τεχνολογίας.
Στον Καναδά, η Διακήρυξη του Μόντρεαλ για την Υπεύθυνη Ανάπτυξη της ΤΝ που
ανακοινώθηκε το 2017, αποτελεί μια πρωτοβουλία μεταξύ όλων των συμμετεχόντων μερών, η
οποία καθορίζει 10 κοινές αρχές για την επιτάχυνση της ανάπτυξης της ΤΝ για το κοινό
συμφέρον.

White Paper On Artificial Intelligence – A European approach to excellence and trust, February 2020
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Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το έργο ExplAIn, αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ του Information
Commissioner’s Office (ICO) και του ινστιτούτου Alan Turing, παρέχει πρακτικές οδηγίες σε
επιχειρήσεις ώστε να καταστήσουν τα συστήματα ΤΝ που χρησιμοποιούν επεξηγήσιμα στους
χρήστες τους.
Στην Τουρκία, η πλατφόρμα Turkey’s Artificial Intelligence Initiative (TRAI) υλοποιεί μελέτες
σχετικά με την εμπορευματοποίηση, τη δεοντολογία της ΤΝ, κ.λπ., ώστε να ενημερώσει τους
πολίτες σχετικά με τις αποφάσεις των συστημάτων ΤΝ που τους επηρεάζουν.
Στην Ιαπωνία, οι AI Utilization Guidelines παρέχουν μεθόδους για την ενίσχυση της
επεξηγησιμότητας στα αποτελέσματα των συστημάτων ΤΝ. Π.χ. χρήση εύκολα ερμηνεύσιμων
μηχανισμών στο σχεδιασμό του συστήματος, διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας των δεδομένων,
κ.ά.

6.3 Οργανωτικό σχήμα υλοποίησης
Πρώτο βήμα για την εφαρμογή της στρατηγικής πρέπει να αποτελέσει η δημιουργία ενός μηχανισμού
διακυβέρνησης στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Προτείνεται η σύσταση Εθνικής Επιτροπής
Τεχνητής Νοημοσύνης (στο πλαίσιο του Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας), με τη λειτουργία επιμέρους
εξειδικευμένων ομάδων εργασίας που θα αναλάβουν:
 το συντονισμό και εκτέλεση της στρατηγικής για την ΤΝ,
 τη γνωμοδότηση και εισήγηση στο υπουργείο σε οτιδήποτε αφορά τις πολιτικές για την
ανάπτυξη και αξιοποίηση της ΤΝ στη χώρα,
 τη συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα Υπουργεία, για την εφαρμογή της στρατηγικής για τα
ανοικτά δεδομένα,
 τη διαμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου για την ΤΝ,
 την παρακολούθηση της στρατηγικής και μέτρηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, ώστε να
διαπιστωθούν ανάγκες για πιθανές τροποποιήσεις,
 τον ορισμό προτύπων, απαιτήσεων και κανόνων ασφαλείας για τα έργα ΤΝ που θα
προκηρύσσονται από το δημόσιο,
 τη συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας και άλλους δημόσιους και
ακαδημαϊκούς φορείς για την υιοθέτηση πολιτικών και δράσεων ασφαλείας στα συστήματα ΤΝ
του δημοσίου,
 την ενημέρωση επιχειρήσεων, πολιτών και δημόσιας διοίκησης για τις προκλήσεις, κινδύνους και
οφέλη της ΤΝ,
 το σχεδιασμό των αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού που θα διαχειρίζεται και θα
αλληλοεπιδρά με συστήματα ΤΝ στη δημόσια διοίκηση και ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Απώτερος στόχος της Εθνικής Επιτροπής Τεχνητής Νοημοσύνης θα είναι η ενσωμάτωση της ΤΝ στη
χώρα με τρόπο που να εξασφαλίζεται η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και η ευημερία των
πολιτών.
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Σχήμα 7: Δομή Εθνικής Επιτροπής Τεχνητής Νοημοσύνης

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΓΙΑ ΤΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 4.0
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ &
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ

Για τα θέματα Δεοντολογίας & Ρυθμιστικού Πλαισίου θα σχηματιστεί εξειδικευμένη ομάδα εργασίας
(στα πρότυπα του High-Level Expert Group της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), που θα τελεί υπό την εποπτεία
του Συμβουλίου για την ΤΝ. Η ομάδα εργασίας δεοντολογίας & ρυθμιστικού πλαισίου θα πρέπει να
απαρτίζεται από:
 καθηγητές ακαδημαϊκών ιδρυμάτων με ειδίκευση σε θέματα ΤΝ (μπορούν να αποτελούν και
μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης - ΕΕΤΝ),
 στελέχη του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
 ερευνητές που να διενεργούν έρευνα στις εν λόγω τεχνολογίες,
 εκπροσώπους από μεγάλες επιχειρήσεις τεχνολογίας,
 νομικούς επιστήμονες που να ειδικεύονται σε θέματα τεχνολογίας.
Η ομάδα εργασίας θα προβεί στις απαιτούμενες προσαρμογές του ρυθμιστικού πλαισίου ώστε να
διασφαλιστεί η ανάπτυξη μιας ηθικής, ανθρωποκεντρικής ΤΝ, η αξιοποίηση της οποίας σε προϊόντα και
υπηρεσίες θα ανταποκρίνεται επαρκώς στις απαιτήσεις για ασφάλεια, εγγυημένη απόδοση ευθυνών
και πλήρη αποκατάσταση τυχόν επερχόμενης ζημίας.
Αντίστοιχη ομάδα εργασίας θα πρέπει να σχηματιστεί και για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της
στρατηγικής για τα ανοικτά δημόσια δεδομένα. Η ομάδα εργασίας για τα ανοικτά δεδομένα θα πρέπει
να σχεδιάσει με τη βοήθεια του εξωτερικού συμβούλου, ένα ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο πλάνο
ανοίγματος δημόσιων δεδομένων. Το πλάνο θα πρέπει να περιλαμβάνει με λεπτομέρεια όλες τις
απαραίτητες ενέργειες καθώς και την ανθρωποαπασχόληση που θα απαιτηθεί. Το πλάνο θα πρέπει να
υποβληθεί και να εγκριθεί από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εντός του 2020, ώστε να
προχωρήσει σταδιακά το άνοιγμα επιμέρους συνόλων δεδομένων.
Παράλληλα, η ομάδα εργασίας θα αναλάβει:
• τον προσδιορισμό των οργανικών μονάδων του δημοσίου που διαχειρίζονται δεδομένα και των
αρμοδιοτήτων και ευθυνών τους,
• την επαρκή στελέχωση των τμημάτων μητρώων των υπηρεσιών που διαθέτουν δεδομένα και την
παροχή κατάλληλης εκπαίδευσης ως προς την τυποποίηση και διαχείριση των δεδομένων,
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• τη διασφάλιση της εσωτερικής επικοινωνίας και διασυνδεσιμότητας μεταξύ των δημοσίων
υπηρεσιών, κάτι που κρίνεται απαραίτητο για την προώθηση της κουλτούρας της ανοικτότητας,
 τη συνεχή ενημέρωση επιχειρήσεων και πολιτών για τη σημασία της ανοικτότητας.

6.4 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
ΑΞΟΝΑΣ Α: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Προϋποθέσεις:
1) Δημιουργία ομάδας εργασίας για τα ανοικτά δεδομένα.
2) Πρόσληψη εξειδικευμένου συμβούλου ο οποίος θα υποστηρίξει την ομάδα εργασίας καθόλη
τη διάρκεια ανοίγματος των δημόσιων δεδομένων.
3) Σχεδιασμός στρατηγικής για τα ανοικτά δεδομένα.
4) Επαρκής στελέχωση και ενημέρωση των τμημάτων μητρώων των υπηρεσιών που διαθέτουν τα
δεδομένα.
Χρονική διάρκεια: 5 έτη
Δράσεις:
YEAR 1

YEAR 2

YEAR 3

YEAR 4

YEAR 5

Α1. Σταδιακό άνοιγμα των δημόσιων δεδομένων
Α2. Τυποποίηση, αξιοπιστία και ασφάλεια δεδομένων
Α3. Δημιουργία κόμβων αποθήκευσης, ταξινόμησης και
επεξεργασίας δεδομένων
Α4. Διακυβέρνηση και ευαισθητοποίηση
Α5. Προώθηση της κοινής χρήσης ιδιωτικών δεδομένων
KPIs:
 Αριθμός συνόλων δεδομένων που παρέχονται
επαναχρησιμοποιήσιμες μορφές.
 Ρυθμός ενημέρωσης των συνόλων δεδομένων.

σε

μηχανικά

αναγνώσιμες

και

 Ευκολία εξεύρεσης πληροφοριών σχετικά με τα σύνολα δεδομένων.
 Επιχειρήσεις που αξιοποίησαν τα δεδομένα για να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους.
 Νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν.

Σελίδα 82

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ Β: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΤΝ
Προϋποθέσεις:
1) Κεντρικός σχεδιασμός από το Υπουργείο Ανάπτυξης για τη δημιουργία Κόμβων Ψηφιακής
Καινοτομίας και Κέντρων Δεξιοτήτων ΤΝ σε επιμέρους πόλεις της Ελλάδας.
2) Διασφάλιση των απαιτούμενων πόρων.
3) Ενημέρωση και κινητοποίηση επιχειρήσεων για τις λύσεις και τα οφέλη της ΤΝ.
Χρονική διάρκεια: 5 έτη
Δράσεις:
YEAR 1

YEAR 2

YEAR 3

YEAR 4

YEAR 5

B1. Καθορισμός τομέων για την προώθηση Ε&Α στην
ΤΝ
Β2. Σχεδιασμός και υλοποίηση
προγράμματος για την Ε&Α στην ΤΝ

εξειδικευμένου

Β3. Ανάπτυξη κόμβων ψηφιακής καινοτομίας και
κέντρων δεξιοτήτων ΤΝ
Β4. Δικτύωση ερευνητικών κέντρων, ΜμΕ και start-ups
B5. Χρηματοδότηση διδακτορικών διατριβών στην ΤΝ
KPIs:
 Αριθμός κόμβων ψηφιακής καινοτομίας και κέντρων δεξιοτήτων ΤΝ που δημιουργήθηκαν ανά
Περιφέρεια.
 Αριθμός επιχειρήσεων που έλαβαν υπηρεσίες από τους κόμβους ψηφιακής καινοτομίας.
 Ποσοστό ερευνητών (επί του συνόλου) που απασχολείται με θέματα ΤΝ.
 Αριθμός διδακτορικών διατριβών με θέμα συναφές της ΤΝ που εγκρίθηκαν.
 Αριθμός συνεργατικών έργων μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικής κοινότητας που ξεκίνησαν
να υλοποιούνται.
 Ποσοστό ερευνητικών έργων που ανέπτυξαν προϊόν ΤΝ προς εμπορική αξιοποίηση.

ΑΞΟΝΑΣ Γ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΝ
Προϋποθέσεις:
1) Σχεδιασμός στρατηγικής για τη δημοπράτηση φάσματος συχνοτήτων δικτύων 5G με τη βοήθεια
εξωτερικού συμβούλου.
2) Αναπροσαρμογή θεσμικού πλαισίου για την αδειοδότηση 5G κεραιών.
3) Καμπάνια ενημέρωσης πολιτών για την ελαχιστοποίηση αντιδράσεων.
4) Διασφάλιση χρηματοδότησης για την προμήθεια εξοπλισμού υψηλής υπολογιστικής ισχύος.
Χρονική διάρκεια: 4 έτη
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Δράσεις:
YEAR 1

YEAR 2

YEAR 3

YEAR 4

YEAR 5

Γ1. Ανάπτυξη δικτύων 5G
Γ2. Ανάπτυξη εξοπλισμού υψηλής υπολογιστικής
ισχύος
KPIs:
 Καθυστερήσεις στην αδειοδότηση.
 Αντιδράσεις ομάδων πολιτών.
 Χρήση/αξιοποίηση από τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις (B2B).
 Ποσοστό καταναλωτών που χρησιμοποιεί την τεχνολογία (B2C).

ΑΞΟΝΑΣ Δ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΝ
Προϋποθέσεις:
1) Σχεδιασμός χρηματοδοτικών εργαλείων για την κινητοποίηση των ιδιωτικών επενδύσεων σε
συστήματα ΤΝ.
2) Διασφάλιση χρηματοδοτικών πόρων .
3) Συνεχής ενημέρωση και κινητοποίηση επιχειρήσεων.
Χρονική διάρκεια: 5 έτη
Δράσεις:
YEAR 1

YEAR 2

YEAR 3

YEAR 4

YEAR 5

Δ1. Ενθάρρυνση ιδιωτικών επενδύσεων στην ΤΝ
Δ2.
Σχεδιασμός
προγραμμάτων

εξειδικευμένων

εθνικών

Δ3. Μεγιστοποίηση της αξιοποίησης των διαθέσιμων
κονδυλίων της ΕΕ
KPIs:
 Ποσοστό επιχειρήσεων που αξιοποίησαν κίνητρα και χρηματοδοτικά εργαλεία για να
υλοποιήσουν επενδύσεις στην ΤΝ.
 Ποσοστό επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε ερευνητικά έργα ΤΝ.
 Ποσοστό υιοθέτησης ΤΝ στο δημόσιο τομέα.
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ΑΞΟΝΑΣ Ε: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΝ
Προϋποθέσεις:
1) Καταγραφή και αξιολόγηση των αναγκών για ψηφιακές δεξιότητες σε επιχειρήσεις και δημόσιο
τομέα.
2) Σχεδιασμός νέων μαθημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Χρονική διάρκεια: 3 έτη
Δράσεις:
YEAR 1

YEAR 2

YEAR 3

YEAR 4

YEAR 5

Ε1. Εισαγωγή μαθημάτων ΤΝ σε συναφείς σχολές της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Ε2. Σχεδιασμός προγραμμάτων δια βίου μάθησης για
απόκτηση δεξιοτήτων ΤΝ
Ε3. Σχεδιασμός προγραμμάτων δια βίου μάθησης για
ευαίσθητες ομάδες
Ε4. Προσέλκυση διεθνούς ταλέντου
KPIs:
 Αριθμός σχολών ΑΕΙ/ΑΤΕΙ που αναπροσάρμοσαν το πρόγραμμα σπουδών τους προσθέτοντας
περισσότερα μαθήματα ΤΝ.
 Αριθμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων για απόκτηση δεξιοτήτων ΤΝ που υλοποιήθηκαν.
 Αριθμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων για στήριξη ευαίσθητων ομάδων.
 Αριθμός επαγγελματιών με ειδικότητα στην ΤΝ και τόπο κατοικίας εκτός Ελλάδας, που
εγκαταστάθηκαν και εργάζονται στην Ελλάδα.

ΑΞΟΝΑΣ ΣΤ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
Προϋποθέσεις:
1) Δημιουργία ομάδας εργασίας δεοντολογίας & ρυθμιστικού πλαισίου.
2) Ενδελεχής μελέτη των δεοντολογικών αρχών που έχει καθορίσει το ExpertGroup της ΕΕ.
3) Στενή συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας.
Χρονική διάρκεια: 5 έτη
YEAR 1
ΣΤ1. Καθορισμός αρχών δεοντολογίας
ανάπτυξη και χρήση αξιόπιστης ΤΝ

για

YEAR 2

YEAR 3

YEAR 4

YEAR 5

την

ΣΤ2. Επανεξέταση και αναθεώρηση της νομοθεσίας
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KPIs:
 Αριθμός νομοθετικών διατάξεων που αναθεωρήθηκαν.
 Αριθμός περιπτώσεων που εντοπίστηκαν να παραβαίνουν τις δεοντολογικές αρχές.

6.5 Αναμενόμενα οφέλη
Το προτεινόμενο πρόγραμμα επιδιώκει να διαμορφώσει τις κατάλληλες συνθήκες, τόσο μέσω
δημόσιας χρηματοδότησης, όσο και της παροχής επενδυτικών / φορολογικών κινήτρων, οι οποίες θα
κινητοποιήσουν ιδιωτικές επενδύσεις για την αξιοποίηση τεχνολογιών ΤΝ. Αναμένουμε το πολύ χαμηλό
ποσοστό ελληνικών επιχειρήσεων με ολοκληρωμένες λύσεις ΤΝ (μόλις 3%) να ενισχυθεί σημαντικά,
μετά από τα 5 χρόνια εφαρμογής του προγράμματος.
Το γεγονός αυτό θα συνοδευτεί από τόνωση της ανταγωνιστικότητας, βελτίωση της αποδοτικότητας
και εν τέλει άνοδο του κύκλου εργασιών (η Accenture υπολογίζει ότι οι επενδύσεις σε ΤΝ μπορούν να
ενισχύσουν τα έσοδα ακόμα και πάνω από 30% σε κάποιους κλάδους, μέσα σε 4 χρόνια).
Εξάλλου, η Accenture έχει υπολογίσει ότι σε ορίζοντα 15ετίας (2020-2035), η διάχυση της ΤΝ στην
ελληνική οικονομία και κοινωνία μπορεί να αυξήσειτο ΑΕΠκατά $195 δισ.
Όσον αφορά το δημόσιο τομέα, η υιοθέτηση εργαλείων ΤΝ, τόσο στις εσωτερικές λειτουργίες, όσο και
στις συναλλαγές με κοινό και επιχειρήσεις, θα μειώσει τη γραφειοκρατία, θα βελτιώσει την ποιότητα
των υπηρεσιών και θα διαμορφώσει ένα δημόσιο ευέλικτο και περισσότερο ανθρωποκεντρικό. Το
γεγονός αυτό θα αποτυπωθεί και στη βελτίωση του Government AI Readiness Index (49η θέση στη
διεθνή κατάταξη και 23η στην ΕΕη Ελλάδα).
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7. Οδικός Χάρτης για την εισαγωγή συστημάτων ΤΝ
Στην παρούσα ενότητα, παρατίθενται τα σημαντικότερα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ένας
οργανισμός (είτε σε επίπεδο δημόσιας διοίκησης είτε σε επίπεδο επιχείρησης), προκειμένου να
προχωρήσει στο σχεδιασμό, υιοθέτηση και αξιοποίηση συστημάτων ΤΝ.

ΣΤΑΔΙΟ Α. Προκαταρκτικές ενέργειες
1. Προσδιορισμός των αναγκών
Αρχικά, ο οργανισμός προσδιορίζει τις ανάγκες και τα προβλήματα που διέπουν τη λειτουργία του και
αν μπορούν να καλυφθούν με τη βοήθεια των διαθέσιμων τεχνολογιών ΤΝ:
 Προσεκτική κατανόηση του προβλήματος και των αναγκών διαφορετικών χρηστών.
 Εκτίμηση για το αν ένα σύστημα ΤΝ είναι κατάλληλο εργαλείο για την κάλυψη των αναγκών των
χρηστών.
 Κατανόηση των διαδικασιών και του τρόπου σύνδεσης του συστήματος ΤΝ με τη γενικότερη
υποδομή του οργανισμού.
Αν ο οργανισμός επιλέξει εν τέλει τη λύση της ΤΝ, προχωράει στα ακόλουθα στάδια.
2. Επάνδρωση της ομάδας που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου
Απαιτείται ο σχηματισμός μιας ομάδας με experts από διαφορετικά επιστημονικά πεδία και διαφόρων
δεξιοτήτων. Ιδιαίτερα χρήσιμες είναι οι ακόλουθες ειδικότητες:
 Data architect: θέτει το όραμα της χρήσης των δεδομένων.
 Data scientist: εντοπίζει σύνθετα προβλήματα και αξιοποιεί την αξία των δεδομένων.
 Data engineer: ανάπτυξη, δοκιμή και συντήρηση βάσεων δεδομένων και συστημάτων
επεξεργασίας.
 Ethicist: παρέχει εκτιμήσεις δεοντολογίας και αξιολογεί τις εισροές του συστήματος.
 Domain expert: γνώστης των λειτουργιών και διαδικασιών του τομέα στον οποίο θα αναπτυχθεί
το μοντέλο.
3. Έγκριση χρηματοδότησης
Αρχική ανάλυση για τον προσδιορισμό του προβλήματος βάσει δεδομένων και τις πιθανότητες
επιτυχίας του έργου.
Ανάλυση κόστους / οφέλους.
4. Αξιολόγηση των υφιστάμενων δεδομένων
Ο οργανισμός πρέπει να αξιολογήσει ενδελεχώς τα δεδομένα του, καθώς σε περίπτωση λαθών θα
προκύψουν χαμηλής ποιότητας αποτελέσματα (π.χ. μεροληψία μηχανισμών). Ενδεχομένως απαιτηθεί
συνεργασία με data scientists. Ζητήματα που θα πρέπει να διερευνηθούν:
 Επάρκεια της ποσότητας δεδομένων για την εκπαίδευση του μοντέλου.
 Εκτίμηση των αποτελεσμάτων που θα έχει η χρήση των δεδομένων.
 Βαθμός ακρίβειας και πληρότητας των δεδομένων και συχνότητα ανανέωσής τους.
 Αντιπροσωπευτικότητα των δεδομένων όσον αφορά τους χρήστες του μοντέλου.
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 Πηγές και τρόπος συγκέντρωσης των δεδομένων.
 Ασφάλεια δεδομένων και άδεια χρήσης τους.
 Καθορισμός των μεθόδων μοντελοποίησης που είναι κατάλληλες για τα διαθέσιμα δεδομένα.
 Πρόσβαση στα δεδομένα και ταχύτητα πρόσβασης σε αυτά.
 Τοποθεσία δεδομένων.
 Μορφότυπος δεδομένων και ενδεχόμενη τροποποίηση αυτού, ώστε να προχωρήσει η
μοντελοποίηση.
 Καθορισμός της κατηγορίας των δεδομένων (δομημένα ή μη δομημένα).
 Εντοπισμός περιορισμών στα δεδομένα (π.χ. αν περιέχονται προσωπικά στοιχεία).
 Σύνδεση μεταβλητών μεταξύ των συνόλων δεδομένων.
Ακολούθως, ο οργανισμός προετοιμάζει τα δεδομένα, ώστε να διασφαλίσει την προστασία και
αμεροληψία τους.
Επιπλέον, εξετάζει αν είναι ποικιλόμορφα και αντιπροσωπευτικά του πληθυσμού / μεγέθους που
θαμοντελοποιηθεί, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι μεροληπτικές τάσεις.
Το σύστημα πρέπει να σχεδιαστεί ώστε να δεδομένα να παραμένουν ασφαλή. Π.χ. συμβατότητα με το
GDPR, αν πρόκειται για προσωπικά δεδομένα.
Σημειώνεται ότι πολλά από τα δεδομένα που διατίθενται για την εκπαίδευση των μοντέλων βρίσκονται
σε legacy συστήματα, τα οποία ενδέχεται να περιέχουν μεροληπτικές τάσεις. Συχνά, απαιτείται
μεγάλος όγκος εργασίας ώστε τα πεπαλαιωμένα συστήματα να εκσυγχρονιστούν στα σημερινά
πρότυπα. Επίσης, πρέπει να εξεταστούν τυχόν δεοντολογικές ή νομικές δυσκολίες που συνεπάγεται η
αξιοποίηση ιστορικών δεδομένων.
Με την ολοκλήρωση του σταδίου, ο οργανισμός πρέπει να έχει:


ένα σύνολο δεδομένων έτοιμο προς μοντελοποίηση,



μια ομάδα μετρήσιμων ιδιοτήτων από το πρωταρχικό σύνολο δεδομένων,



μια αξιολόγηση της ποιότητας των δεδομένων ως προς την ακρίβεια, μεροληψία, πληρότητα,
μοναδικότητα, εγκαιρότητα, εγκυρότητα και στιβαρότητα.
5. Προσδιορισμός του τρόπου προμήθειας της τεχνολογικής λύσης
Ο οργανισμός προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα αποκτήσει πρόσβαση στην τεχνολογία, δηλαδή:
 εσωτερική Ε&Α ή
 απόκτηση κάποιας από τις διαθέσιμες λύσεις ΤΝ στην αγορά ή
 έναν συνδυασμό των δύο αυτών προσεγγίσεων
Προκειμένου να επιλεγεί η κατάλληλη λύση, θα πρέπει να εκτιμηθούν οι εξής παράμετροι:
 η μοναδικότητα ή μη των αναγκών (αν ο οργανισμός επιθυμεί να καλύψει εξειδικευμένες
ανάγκες που δεν απαντώνται στο εξωτερικό περιβάλλον, η Ε&Α είναι προτιμότερη, ενώ στην
αντίθετη περίπτωση θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ευρέως διαθέσιμες λύσεις στην αγορά),
 η ωριμότητα των εμπορικά διαθέσιμων λύσεων που ικανοποιούν τις ανάγκες,
 ο τρόπος με τον οποίο το προϊόν μπορεί να ενσωματωθεί στην υφιστάμενη υποδομή του
οργανισμού.
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Εσωτερική Ε&Α
Αν επιλεγεί ο τρόπος της εσωτερικής Ε&Α λύσεων και μηχανισμών, πρέπει να προσδιοριστεί:
 αν υπάρχει διαθεσιμότητα ανθρώπινων πόρων με τις κατάλληλες δεξιότητες, που απαιτούνται
για την ανάπτυξη ενός έργου ΤΝ,
 αν το τμήμα λειτουργιών μπορεί να αξιοποιήσει και να συντηρήσει μια εσωτερική λύση ΤΝ.
Απόκτηση λύσης ΤΝ
Απαιτείται ακριβής προσδιορισμός των χαρακτηριστικών των δεδομένων, καθώς και των αναγκών που
πρέπει να καλυφθούν, και στη συνέχεια προώθηση των στοιχείων αυτών στον προμηθευτή, καθώς
πολλές φορές ο τελευταίος πρέπει να προβεί σε σημαντική παραμετροποίηση των λύσεων ΤΝ που
προσφέρει.
6. Επιλογή της κατάλληλης τεχνολογίας / τεχνικής
Στην περίπτωση εσωτερικής ανάπτυξης λύσεων, ηομάδα εργασίας επιλέγει την κατάλληλη τεχνολογία
και τεχνική ΤΝ, ανάλογα με το πρόβλημα που επιθυμεί να επιλύσει.
7. Διαχείριση υποδομών
Ο Οργανισμός πρέπει να εξετάσει τον τρόπο ενσωμάτωσης της ΤΝ βάσει της υφιστάμενης τεχνολογίας
που χρησιμοποιεί. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να εξεταστούν τρόποι διαχείρισης:
 των καναλιών συλλογής δεδομένων,
 της αποθήκευσης των δεδομένων στις βάσεις δεδομένων. Επίσης, να επιλεγεί ο τύπος των
βάσεων δεδομένων ανάλογα με την πολυπλοκότητα του έργου και τις διαφορετικές πηγές
δεδομένων που απαιτούνται,
 της άντλησης και ανάλυσης δεδομένων,
 των πλατφορμών που θα χρησιμοποιήσει η ομάδα ΤΝ για να αναπτύξει την τεχνολογία.
8. Κατανομή ευθυνών και αρμοδιοτήτων για κάθε έργο ΤΝ
Καθορισμός της περιοχής ευθύνης για κάθε τμήμα / expert του οργανισμού που εμπλέκεται σε ένα
έργο ΤΝ, ώστε να είναι ξεκάθαρος ο βαθμός ευθύνης του καθενός σε περίπτωση αστοχιών. Στα πλαίσια
αυτά, πρέπει να καθοριστεί αν:
 τα μοντέλα επιτυγχάνουν το σκοπό τους, καθώς και τους στόχους του οργανισμού,
 υπάρχει ένα ξεκάθαρο πλαίσιο κατανομής ευθύνης για μοντέλα που βρίσκονται στην παραγωγή,
 εφαρμόζεται ένα ξεκάθαρο πλαίσιο παρακολούθησης,
 η ομάδα εργασίας ΤΝ έχει επιθεωρήσει και επικυρώσει τον κώδικα,
 οι αλγόριθμοι είναι στιβαροί, αμερόληπτοι και επεξηγήσιμοι,
 το έργο ανταποκρίνεται στον τρόπο με τον οποίο εκτιμούν οι χρήστες / πελάτες ότι θα
αξιοποιηθούν τα δεδομένα τους.
9. Επιλογή πλατφόρμας ΤΝ
Προκειμένου να ληφθεί απόφαση για τη χρήση μιας πλατφόρμας data science, πρέπει να εξεταστεί ο
τρόπος που ένα τέτοιο εργαλείο:
 παρέχει ασφαλή πρόσβαση στην υπολογιστική ισχύ που απαιτείται για την επεξεργασία μεγάλου
όγκου δεδομένων,
 βοηθάει την ομάδα να δημιουργήσει μια ροή εργασίας που να επιτρέπει την πρόσβαση σε
σύνολα δεδομένων και την εύκολη συντήρηση των δεδομένων,
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 δημιουργεί περιβάλλον για κοινή χρήση δεδομένων και κώδικα,
 επιτρέπει στην ομάδα να διαμοιραστεί τα αποτελέσματα των εργασιών της,
 παρέχειένα αναπαράξιμο περιβάλλον.

ΣΤΑΔΙΟ Β. Σχεδιασμός και προετοιμασία για την εφαρμογή συστημάτων ΤΝ
1. Alpha version
Στο στάδιο αυτό ο οργανισμός δημιουργεί και αξιολογεί το μοντέλο machine learning.
 Σχεδιασμός και πρωτοτυποποίηση του μοντέλου ΤΝ
Αν ο οργανισμός έχει αποφασίσει να αναπτύξει ο ίδιος το μοντέλο του, πρέπει να ακολουθήσει
τα εξής βήματα:
o Διαχωρισμός των δεδομένων σε:
 training set, για την εκπαίδευση των μηχανισμών κατά τη διαδικασία
μοντελοποίησης
 validation set, για την αξιολόγηση της απόδοσης του μοντέλου
 test set, για τελικό έλεγχο της απόδοσης του καλύτερου μοντέλου
o Δημιουργία ενός μοντέλου βάσης: πρόκειται για μια απλή, πρώτη έκδοση του μοντέλου, η
οποία θα αποτελέσει benchmark με το οποίο στη συνέχεια θα συγκριθούν τα πιο σύνθετα
μοντέλα που θα αναπτυχθούν από την ομάδα.
o Δημιουργία ενός πρωτότυπου μοντέλου: η ομάδα αρχίζει να πρωτοτυποποιεί πιο σύνθετα
μοντέλα. Αποτελεί επαναλαμβανόμενη διαδικασία, που απαιτεί μεγάλο όγκο δεδομένων.
Η ομάδα συνήθως κατασκευάζει μεγάλο αριθμό μοντέλων πριν καταλήξει στο βέλτιστο
μηχανισμό για το συγκεκριμένο πρόβλημα.
o Δοκιμή του μοντέλου: δοκιμαστικές διαδικασίες όλων των εκδοχών. Η ομάδα θα κρατήσει
το test set που έδωσε τα καλύτερα αποτελέσματα.
o Αξιολόγηση του μοντέλου: μέτρηση της απόδοσής του με άγνωστα δεδομένα. Το βήμα
αυτό θα δώσει μια ένδειξη της λειτουργίας του μοντέλου σε πραγματικές συνθήκες.
o Επιλογή του τελικού μοντέλου: πρέπει να εξεταστούν θέματα όπως το επίπεδο λειτουργίας
του μοντέλου που απαιτεί το προς επίλυση πρόβλημα, το κόστος συντήρησης, κ.λπ.
o Αξιολόγηση και βελτίωση της απόδοσης: μετά την επιλογή του τελικού μοντέλου, η ομάδα
πρέπει να αξιολογήσει την απόδοσή του και να βελτιώσει την απόδοσή του στο επίπεδο
που χρειάζεται.
 Αξιολόγηση της Alpha version
Με την ολοκλήρωση του σταδίου της πρωτοτυποποίησης, ο οργανισμός πρέπει να έχει:
o ένα τελικό μοντέλο ή μια ομάδα προβλεπτικών μοντέλων και μια σύνοψη της επίδοσης και
χαρακτηριστικών τους,
o μια απόφαση αν θα προχωρήσει ή όχι στην επόμενη φάση,
o ένα πλάνο για την επόμενη φάση.
2. Beta version
Στο στάδιο αυτό γίνεται η ενσωμάτωση του μοντέλου στην υπηρεσία / διαδικασία του οργανισμού.
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 Ενσωμάτωση του μοντέλου
Ενσωμάτωση του μοντέλου και δοκιμή με live data. Η εφαρμογή μπορεί να γίνει με πολλούς
τρόπους, από την τοπική ανάπτυξη έως τη δημιουργία μιας custom εφαρμογής για τους
εργαζομένους ή τους πελάτες.
 Αξιολόγηση του μοντέλου
Συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση για να διαπιστωθεί ότι το μοντέλο ανταποκρίνεται
στους στόχους του οργανισμού και αποδίδει στο απαιτούμενο επίπεδο. Το στάδιο διασφαλίζει
ότι η απόδοση του μοντέλου εξελίσσεται σύμφωνα με την πρωτοτυποποίηση και βοηθάει στον
εντοπισμό αναγκών επανεκπαίδευσης του μοντέλου.
 Παροχή βοήθειας στους χρήστες
Ο οργανισμός πρέπει να διασφαλίσει ότι οι χρήστες αισθάνονται σιγουριά και ασφάλεια όταν
χρησιμοποιούν το μοντέλο.
 Αξιολόγηση της Beta version
Με την ολοκλήρωση του σταδίου, ο οργανισμός πρέπει να έχει:
o τεχνολογία ΤΝ που να «τρέχει» πάνω στα δεδομένα, να «μαθαίνει» και να βελτιώνει την
απόδοσή της,
o ένα πλαίσιο παρακολούθησης που να αξιολογεί την απόδοση του μοντέλου και να
εντοπίζει άμεσα περιστατικά δυσλειτουργίας,
o μια ιδιωτική beta έκδοση, καθώς και μια δημόσια beta πρωτότυπη έκδοση που οι χρήστες
να μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως,
o μια μέθοδο μέτρησης της απόδοσης της υπηρεσίας, με τη χρήση νέων δεδομένων που
προέκυψαν κατά τη διάρκεια της beta φάσης,
o ένδειξη ότι η υπηρεσία πληροί τις απαιτήσεις προσβασιμότητας.

ΣΤΑΔΙΟ Γ. Διαχείριση της λειτουργίας των συστημάτων ΤΝ
1. Διοίκηση κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των συστημάτων ΤΝ
Ο οργανισμός διαχειρίζεται και παρακολουθεί τη λειτουργία του μοντέλου όσον αφορά τους εξής
τομείς:
 Ασφάλεια: διαπιστώνεται αν υπάρχει μεροληψία ή διάκριση.
 Σκοπός: διαπιστώνεται αν επιτελείται ο σκοπός του οργανισμού.
 Απόδοση ευθύνης: διασφαλίζεται η λειτουργία σχετικού πλαισίου.
 Testing και monitoring: καθορίζεται ο τρόπος παρακολούθησης και η συχνότητα αξιολόγησης.
 Δημόσιο αφήγημα: προστατεύει τη φήμη του οργανισμού από κινδύνους που ενδέχεται να
προκύψουν από την εφαρμογή του μοντέλου.
 Διασφάλιση ποιότητας: ελέγχεται αν ο κώδικας έχει επιθεωρηθεί και επικυρωθεί.
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2. Διαχείριση κινδύνων κατά τη λειτουργία των συστημάτων ΤΝ
Π11. Διαχείριση κινδύνων κατά τη λειτουργία των συστρημάτων ΤΝ
Κίνδυνοι
Μέθοδος ελαχιστοποίησης
Το έργο εμφανίζει ενδείξεις μεροληψίας ή διάκρισης. Να βεβαιωθεί ότι το μοντέλο είναι δίκαιο,
επεξηγήσιμο και ότι υπάρχει διαδικασία
παρακολούθησης μη αναμενόμενων ή μεροληπτικών
αποτελεσμάτων.
Η χρήση των δεδομένων δεν είναι συμβατή με τη
Να ζητηθεί καθοδήγηση κατά την προετοιμασία των
νομοθεσία ή το δημόσιο αφήγημα του οργανισμού.
δεδομένων για το μοντέλο ΤΝ.
Δεν εφαρμόζονται πρωτόκολλα ασφαλείας για να
Να δημιουργηθεί ένας κατάλογος δεδομένων που να
διασφαλίσουν τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας
ορίζει τα απαιτούμενα πρωτόκολλα ασφαλείας.
και της ακεραιότητας των δεδομένων.
Δεν υπάρχει πρόσβαση σε δεδομένα, ή είναι
Να χαρτογραφηθούν τα δεδομένα που θα
χαμηλής ποιότητας.
χρησιμοποιηθούν σε πρώιμο στάδιο τόσο μέσα, όσο
και έξω από τον οργανισμό. Στη συνέχεια, να
αξιολογηθούν τα δεδομένα με ένα συνδυασμό
κριτηρίων, όπως ακρίβεια, πληρότητα,
μοναδικότητα, σχετικότητα, επάρκεια, κ.λπ.
Δεν μπορεί να ενσωματωθεί το μοντέλο.
Ανάμιξη των engineers σε πρώιμο στάδιο της
κατασκευής του μοντέλου, για να διασφαλιστεί ότι
οποιοσδήποτε κώδικας αναπτύσσεται μπορεί να
χρησιμοποιηθεί στη λειτουργία.
Δεν υπάρχει πλαίσιο κατανομής ευθύνης για το
Δημιουργία ενός πλήρους αρχείου ευθυνών που να
μοντέλο.
καθορίζει ποιος ευθύνεται για κάθε τομέα του
μοντέλου.

ΣΤΑΔΙΟ Δ. Κατανόηση δεοντολογίας και ασφάλειας
Τα ζητήματα δεοντολογίας πρέπει να καταστούν μια από τις προτεραιότητες του οργανισμού, ώστε να
διασφαλιστεί ότι η επίδραση του έργου είναι θετική και δεν προκαλείται ακούσια βλάβη.
1. Διαφοροποίηση των αρχών δεοντολογίας για κάθε έργο
Κάποια έργα ΤΝ συνεπάγονται περισσότερες δεοντολογικές προκλήσεις σε σχέση με άλλα. Επομένως, ο
οργανισμός πρέπει να θέσει διαφορετικές διαδικασίες και αρχές για κάθε έργο, μετά από προσεκτική
εκτίμηση των κοινωνικών και δεοντολογικών επιπτώσεων.
2. Καθορισμός θεμελιωδών δεοντολογικών στοιχείων για το έργο
Αναφέρεται στην καλλιέργεια κουλτούρας καινοτομίας, καθώς και σε έναν τρόπο διαχείρισης που θα
φέρει τις αρχές της δεοντολογίας, ισότητας και ασφάλειας στην πράξη.
3. Δημιουργία κουλτούρας υπευθυνότητας και καινοτομίας
Ο οργανισμός πρέπει να βάλει σε προτεραιότητα 4 στόχους, διασφαλίζοντας ότι το έργο είναι:
-

ηθικά επιτρεπτό
δίκαιο και αμερόληπτο
άξιο της κοινής εμπιστοσύνης
δικαιολογημένο
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Προκειμένου αυτοί οι στόχοι να ενσωματωθούν στο έργο, απαιτούνται τα ακόλουθα 3 βήματα.
4. Καθορισμός πλαισίου δεοντολογίας
Ο οργανισμός πρέπει να θέσει τις αρχές δεοντολογίας που στηρίζουν τον υπεύθυνο σχεδιασμό και
χρήση της ΤΝ: σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, προστασία κοινωνικών αξιών, δικαιοσύνης και
δημοσίου συμφέροντος, κ.λπ.
5. Καθορισμός εφαρμοστικών αρχών
Αφορά τον καθορισμό αρχών που αφορούν το σχεδιασμό και χρήση των συστημάτων ΤΝ, για να
καλύψουν την έλλειψη κριτηρίων απόδοσης ευθύνης. Αρχές που προτείνονται: ισότητα, απόδοση
ευθύνης, βιωσιμότητα, διαφάνεια.
6. Δημιουργία ενός πλαισίου διακυβέρνησης
Αναφέρεται στη διαμόρφωση ενός πλαισίου διακυβέρνησης που να ενσωματώνει τις αρχές των
βημάτων (4) και (5), σε όλο το εύρος της εφαρμογής των μοντέλων ΤΝ σε μια υπηρεσία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Αναλυτική παρουσίαση των στρατηγικών ΤΝ των χωρών της ΕΕ
1. Βέλγιο
Η πρόταση πολιτικής AI4Belgium αποτελεί μια πρώτη προσέγγιση για μια εθνική στρατηγική στην ΤΝ.
Διακρίνει 5 περιοχές παρέμβασης:
1. Δεξιότητες
Οι φορείς Agoria και Roland Berger εκτιμούν ότι μέχρι το 2030, η διάχυση της ΤΝ θα συνοδευτεί από τη
δημιουργία 864.000 νέων θέσεων εργασίας, ενώ θα αντικατασταθούν 235.000 θέσεις. Επιπλέον,
προκύπτει ανάγκηγια επανακατάρτιση τουλάχιστον 300.000 εργαζομένων.
Momentum
 Ενημέρωση για ενδεχόμενες αλλαγές στις θέσεις εργασίας και τις ατομικές δεξιότητες.
 Ευθύνη από όλους τους φορείς της αγοράς εργασίας να επενδύσουν στη δια βίου μάθηση.
 Εργαλεία που θα βοηθήσουν τους εργαζομένους να εντοπίσουν τις δεξιότητες και τα κενά που
έχουν και να βρουν τα κατάλληλα προγράμματα upskilling και reskilling.
Κατάρτιση
 Παροχή σε όλους περισσότερων ευκαιριών για δια βίου μάθηση.
 Ταχεία ανάπτυξη νέων προγραμμάτων κατάρτισης, που να μην εστιάζουν μόνο σε ψηφιακές
δεξιότητες.
 Ορισμός της δια βίου μάθησης ως έναν από τους βασικούς στόχους πανεπιστημίων και
κολεγίων.
Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 Μεγαλύτερη έμφαση σε νοοτροπία μάθησης, κριτική σκέψη, δημιουργικότητα, συνεργασία και
άλλα soft skills.
 Ένταξη της εισαγωγής στον αλγοριθμικό τρόπο σκέψης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και
παρότρυνση των παιδιών να αλληλοεπιδράσουν με την τεχνολογία.
 Ένταξη της κωδικοποίησης ως υποχρεωτική γλώσσα στα σχολεία και χρήση κατάλληλων
μεθόδων διδασκαλίας.
 Ένταξη της χρήσης και επιπτώσεων της τεχνολογίας και των δεδομένων σε όλα τα μαθήματα στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση (π.χ. χρήση δεδομένων στη γεωγραφία).
 Ενίσχυση της ελκυστικότητας των STEM, ιδίως για τα κορίτσια.
Ανώτατη εκπαίδευση
 Εισαγωγή μαθημάτων για δεδομένα, τεχνολογία και ΤΝ σε όλες τις σχολές και ενίσχυση της
διεπιστημονικής μάθησης.
Δάσκαλοι
 Κατάρτιση, ή upskilling, δασκάλων ΙΤ στην αλγοριθμική σκέψη και μαθήματα κωδικοποίησης.
 Κατάρτιση των υφιστάμενων δασκάλων ώστε να εντάξουν την τεχνολογία και τις επιπτώσεις της
στα μαθήματά τους.
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ΤΝ ως εκπαιδευτικό εργαλείο
 Ανάπτυξη της ΤΝ ως εργαλείο για εξατομικευμένη εκπαίδευση, προσαρμοσμένου σε κάθε
μαθητή.
 Εφαρμογή της ΤΝ ως εργαλείο για δασκάλους ώστε να ενισχύσουν τη διδασκαλία τους.
2. Ανάπτυξη υπεύθυνης στρατηγικής δεδομένων
Δημιουργία εμπιστοσύνης
 Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης για τις ψηφιακές τεχνολογίες και την ΤΝ στους policy makers και
τους νομοθέτες, ενισχύοντας έτσι τους κοινωνικούς διαλόγους που διαμορφώνουν ένα
αποτελεσματικό ρυθμιστικό πλαίσιο.
 Ανάμιξη της κοινωνίας πολιτών στο σχεδιασμό διαδικασιών που θα επηρεάσουν σημαντικά τη
δημόσια ζωή (π.χ. προληπτική δικαιοσύνη).
 Διάθεση προς όλους κατευθυντήριων αρχών και βέλτιστων πρακτικών για τον τρόπο
διευθέτησης ζητημάτων δεοντολογίας από επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς.
 Απαίτηση από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα να επικοινωνούν και να είναι διαφανείς
αναφορικά με τις πολιτικές δεοντολογίας ΤΝ.
 Δημιουργία μιας βελγικής επιτροπής δεοντολογίας που θα παρέχει στον ιδιωτικό τομέα, τις
αρχές και τους πολίτες καθοδήγηση σε θέματα δεοντολογίας και ρυθμιστικού πλαισίου.
Διαμοιρασμός δεδομένων
 Δημιουργία μιας ανεξάρτητης πλατφόρμας data sharing.
 Μεγαλύτερη έμφαση σε προσπάθειες για το άνοιγμα των δεδομένων. Αύξηση διαφάνειας σε
υφιστάμενες βάσεις δεδομένων που δεν είναι δημόσια διαθέσιμες.
 Προώθηση G2G ή συνεργασιών δημόσιου - ιδιωτικού τομέα για το διαμοιρασμό δεδομένων και
την ανάπτυξη κοινών προτύπων.
3. Υποστήριξη της υιοθέτησης της ΤΝ από τον ιδιωτικό τομέα
Καλά παραδείγματα
 Ανάπτυξη MOOC ανοιχτής πρόσβασης για τους πολίτες, για να καταρτιστεί το 1% του
πληθυσμού.
 Διοργάνωση εκδήλωσης μεγάλης κλίμακας όπου θα προβάλλονται επιτυχημένα παραδείγματα
εφαρμογών ΤΝ στη χώρα.
 Δημιουργία δημόσιου προγράμματος για τη χρηματοδότηση έργων ΤΝ με θετικό κοινωνικό
αποτύπωμα (π.χ. στις υπηρεσίες υγείας, το περιβάλλον ή την εκπαίδευση).
Δημιουργία συμπράξεων
 Δημιουργία ενός κόμβου εθνικής εμβέλειας, πιστοποιημένου ως ευρωπαϊκού DIH.
 Επένδυση σε κοινά δομικά στοιχεία (τεχνολογικά, διοικητικά, κ.λπ.) που θα μειώσουν τα κόστη
για όσους καινοτομούν.
Διευκόλυνση χρηματοδότησης
 Δημιουργία χρηματοδοτικών εργαλείων για τις ΜμΕ, ώστε να υιοθετήσουν λύσεις ΤΝ.
 Υποστήριξη των ΜμΕ όταν εκδηλώνουν ενδιαφέρον για ευρωπαϊκά επενδυτικά προγράμματα.
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4. Καινοτομία
Μετατροπή του Βελγίου σε εργαστήριο ΤΝ
 Μετατροπή του Βελγίου σε ευρωπαϊκό εργαστήριο ΤΝ, αξιοποιώντας το Άρθρο 89 του GDPR
(επιτρέπει την πιο ευέλικτη έρευνα) και το σχηματισμό sandboxes.
 Δημιουργία μιας συνομοσπονδίας βελγικών εργαστηρίων και συμμετοχή σε ευρωπαϊκές
πρωτοβουλίες (ELLIS, CLAIRE).
 Δημιουργία ενός εργαστηρίου ΤΝ εθνικής εμβέλειας για την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ
μεμονωμένων ερευνητών.
 Σχεδιασμός ευρηματικών, μεγάλης κλίμακας έργων που θα τροφοδοτήσουν την έρευνα.
 Προσέλκυση ιδιωτικών ερευνητικών πρωτοβουλιών στο Βέλγιο.
Ανάπτυξη και προσέλκυση ταλέντου ΤΝ
 Δημιουργία πολλαπλών πτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων στην ΤΝ.
 Δημιουργία συντομότερων προγραμμάτων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ΤΝ (π.χ. data
translators, προγραμματιστές).
 Δημιουργία συνεργασιών μεταξύ πανεπιστημίων και ιδιωτικού τομέα για την απασχόληση
μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών ΤΝ.
 Διευκόλυνση επιλεκτικής μετανάστευσης και πολιτικές βίζας για κορυφαία ξένα ταλέντα.
Ανάπτυξη ηγετών ΤΝ
 Υποστήριξη του scale-up των start-ups μέσω ενός μεγάλου επενδυτικού κεφαλαίου με δημόσιους
και ιδιωτικούς πόρους.
 Προβολή της βελγικής τεχνογνωσίας, εστιάζοντας σε ethical-by-design εφαρμογές.
5. Βελτίωση των δημοσίων υπηρεσιών και τόνωση του οικοσυστήματος
 Αντιμετώπιση των δημόσιων οργανισμών ως πλατφόρμες διαχείρισης ενός οικοσυστήματος και
όχι ως παροχείς υπηρεσιών.
 Δημιουργία ενός εθνικού κεφαλαίου επανεπένδυσης κερδών και ενός taskforce για τη διενέργεια
πειραματισμών στην ΤΝ στο δημόσιο.
 Επανασχεδιασμός των διαδικασιών δημοσίων προμηθειών που να επιτρέπουν το concept
δοκιμής και λάθους και να καθιστούν ευχερή τη συμμετοχή των ΜμΕ.
 Οργανωτικές βελτιώσεις με το διορισμό ενός Chief Digital Officer ο οποίος θα συντονίσει τις
προσπάθειες σε εθνικό επίπεδο.
 Επιλογή συγκεκριμένων περιπτώσεων στο δημόσιο τομέα όπου φιλόδοξα έργα ΤΝ μπορούν να
βελτιώσουν τις υπηρεσίες, να δημιουργήσουν momentum και να χτίσουν εμπειρία.
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2. Γαλλία
Η έκθεση Villani (For a Meaningful Artificial Intelligence: Towards a Frenchand European Strategy)
έχει καθορίσει τις εξής στρατηγικές προτεραιότητες για τη Γαλλία:
Α. Εφαρμογή οικονομικής πολιτικής με επίκεντρο τα δεδομένα: Προτείνεται η εφαρμογή στρατηγικής
που απαρτίζεται από 3 μέρη: α) διευκόλυνση της πρόσβασης σε δεδομένα και την κυκλοφορία και
διαμοιρασμό τους στην οικονομία (open data), β) έμφαση σε 4 κλάδους όπου μπορεί να υπάρξει
σημαντική ανάπτυξη ΤΝ: υγεία, μεταφορές/κινητικότητα, περιβάλλον και άμυνα/ασφάλεια, γ) ριζικές
αλλαγές στο δημόσιο τομέα, ο οποίος πρέπει να καταστεί κινητήριος δύναμη στον ψηφιακό
μετασχηματισμό. Αναλυτικά:
1. Ενίσχυση του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος δεδομένων: Θα απαιτηθεί μεγαλύτερη ευχέρεια
πρόσβασης σε δεδομένα και διαθεσιμότητά τους, κυρίως σε δημόσιους φορείς, μικρότερες
επιχειρήσεις και δημόσια ερευνητικά κέντρα. Το γεγονός αυτό προϋποθέτει:
 Ενθάρρυνση των stakeholders να μοιραστούν και να καταστήσουν διαθέσιμα τα δεδομένα
τους (data sharing). Περιλαμβάνεται η ελεύθερη πρόσβαση σε δημόσια δεδομένα.
- Διοργάνωση ειδικών εκδηλώσεων για κάθε κλάδο, ώστε να παρασχεθεί ενημέρωση
και να δοθούν κίνητρα για το διαμοιρασμό και συγκέντρωση δεδομένων.
- Υποστήριξη και παροχή συμβουλών από το κράτος στις επιχειρήσεις που σχετίζονται
με την ανταλλαγή δεδομένων (διαμεσολάβηση μεταξύ των επιχειρήσεων που
επιθυμούν να διαθέσουν τα δεδομένα τους αλλά δεν γνωρίζουν τον τρόπο).
 Οργάνωση της πρόσβασης σε συγκεκριμένα δεδομένα του ιδιωτικού τομέα κατά
περίπτωση (αφορά δεδομένα δημοσίου συμφέροντος). Η ανοικτότητα αυτή θα μπορούσε
να λάβει δύο μορφές: πρόσβαση στα δεδομένα από δημόσιες αρχές αποκλειστικά ή
ευρύτερη πρόσβαση (open data), διαθέσιμη και σε άλλους συμμετέχοντες.
 Προώθηση πρακτικών Text & Data Mining (TDM), μέσω της αναθεώρησης της νομοθεσίας
για την πνευματική ιδιοκτησία.
 Εφαρμογή του δικαιώματος των πολιτών για φορητότητα (δηλ. ανάκτηση των δεδομένων
που έχουν παράσχει σε έναν πάροχο υπηρεσιώνκαι διάθεσή τους σε έναν δημόσιο φορέα
ή ερευνητικό κέντρο για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος).
 Αναθεώρηση του διεθνούς θεσμικού πλαισίου για τη μεταφορά δεδομένων.
2. Ενοποίηση και προώθηση του προφίλ του γαλλικού οικοσυστήματος ΤΝ.
 Δημιουργία “one-stop-shop” που θα διευκολύνει τους αγοραστές λύσεων ΤΝ με
πληροφορίες που σχετίζονται με τη σκιαγράφηση των αναγκών τους, καθώς και τους
προμηθευτές που θα πρέπει να προσεγγίσουν.
 Δημιουργία «σημάτων» για την προώθηση του προφίλ των εγχώριων χρήσεων ΤΝ.
- Δημιουργία σήματος που να συνδέεται με το French Tech, το οποίο ήδη προβαίνει
σε δικτύωση και προωθεί το «όνομα» του γαλλικού ψηφιακού οικοσυστήματος.
- Δημιουργία βραβείων «εγχώριας καινοτομίας».
 Ενημέρωση κλάδων-πελατών, καθώς οι τελευταίοι δεν έχουν σωστή πληροφόρηση για την
τεχνολογία:
- Έναρξη στρατηγικών μετάβασης σε επίπεδο stakeholders, οι οποίοι είναι χρήστες
της τεχνολογίας. Υποστήριξη από φορείς του General Directorate for Enterprise.
- Διάλογος μεταξύ stakeholders της ΤΝ και των ρυθμιστικών αρχών, ώστε οι πρώτοι να
ενημερωθούν για τους κανονισμούς που σχετίζονται με την ανάπτυξη λύσεων ΤΝ.

Σελίδα 97

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

- Παροχή κινήτρων για τη δημιουργία οικοσυστημάτων γύρω από κλάδους που
χρησιμοποιούν ΤΝ (αποτελούνται από μεγάλες επιχειρήσεις και integrators).
3. Αξιοποίηση των δημοσίων προμηθειών:
 Μείωση των κατώτατων ορίων για την ευθυγράμμιση των κανονισμών στα ευρωπαϊκά
επίπεδα.
 Χρήση των δημοσίων προμηθειών για την υποστήριξη του ευρωπαϊκής βιομηχανίας ΤΝ
(ίδια πρόσβαση στις συμβάσεις για όλους).
 Ενίσχυσηκαι αναμόρφωση των καινοτόμων δημοσίων συμβάσεων.
 Καθιέρωση προστασίας για τους αγοραστές / φορείς του δημοσίου τομέα, ώστε να
μειωθούν οι κίνδυνοι που αναλαμβάνονται και να δημιουργηθούν κίνητρα για
υπεργολαβίες.
 Καθιέρωση εξαιρέσεων στις δημόσιες προμήθειες (περιπτώσεις συμβάσεων Ε&Α,
συμβάσεων που αφορούν ζωτικά συμφέροντα του κράτους και συμβάσεων άμυνας και
ασφάλειας). Ενδεχόμενη κατάργηση περιορισμών που ισχύουν στις συνήθεις διαδικασίες.
Χρήση οδηγών βέλτιστων πρακτικών, ώστε να προστατευθούν οι αγοραστές / φορείς του
δημόσιου τομέα.
4. Έμφαση σε 4 στρατηγικούς κλάδους: υγεία, μεταφορές / φορητότητα, περιβάλλον και άμυνα /
ασφάλεια.
 Εφαρμογή κλαδικής πολιτικής γύρω από σημαντικές προκλήσεις. Απαιτούνται δομικές
αλλαγές στις παραδοσιακές βιομηχανικές πολιτικές, οι οποίες πρέπει να επικεντρωθούν σε
3 σημεία: α) Στήριξη της καινοτομίας μέσω παροχής πόρων (δεδομένα, υπολογιστικές
δυνατότητες, επαγγελματική εμπειρία), διάδοσης της γνώσης και marketing, β)
Κινητοποίηση και δόμηση οικοσυστημάτων, γ) Δεκτικότητα των οργανισμών στην
καινοτομία.
- Προσδιορισμός και επισήμανση των κύριων κλαδικών προκλήσεων.
- Οργάνωση των κλάδων, μέσω κλαδικών επιτροπών, οι οποίες θα δημοσιοποιούν τα
ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο τους και θα διευκολύνουν τη λειτουργία των
οικοσυστημάτων τους.
- Χρηματοδότηση μέσω της BPIFrance (κυμαινόμενες επιδοτήσεις, διαγωνισμοί,
equity investment).
- Αντιμετώπιση των κλαδικών ζητημάτων, μέσω της υλοποίησης καινοτόμων λύσεων
στα πλαίσια της διοργάνωσης διαγωνιστικών διαδικασιών / δοκιμασιών.
 Υλοποίηση και έλεγχος κλαδικών πλατφόρμων, οι οποίες θα παρέχουν στους
συμμετέχοντες (ερευνητές, εταιρείες, δημόσιες αρχές) ασφαλή πρόσβαση σε χρήσιμα
δεδομένα για την ανάπτυξη ΤΝ, λογισμικό και υπολογιστικές υποδομές.
 Δημιουργία sandboxes καινοτομίας.
 Εφαρμογή πολιτικής δεδομένων προσαρμοσμένης σε κάθε κλάδο.
5. Έναρξη μιας ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής/προσέγγισης σχετικά με την ΤΝ.
 Ανάπτυξη ευρωπαϊκών ρομποτικών συστημάτων (συνεργασία Γαλλίας-Γερμανίας-Ιταλίας).
 Καθιέρωση της ανάπτυξης ΤΝ για τον τομέα των μεταφορών ως μια από τις
προτεραιότητες της επικείμενης Agency for Disruptive Innovation.
 Καινοτομία στη βιομηχανία ηλεκτρονικών εξαρτημάτων (hardware) που χρησιμοποιούνται
στα συστήματα ΤΝ. Προϋποθέσεις: ανάπτυξη δράσεων Ε&Α, διατήρηση βασικών
δεξιοτήτων και διατήρηση επαρκών μεθόδων παραγωγής.
 Επιτάχυνση της δημιουργίας των ευρωπαϊκών υποδομών ΤΝ (data centers, cloud,κ.ά.).
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6. Μετασχηματισμός του δημοσίου τομέα:
 Ανάθεση της υλοποίησης της στρατηγικής σε έναν διϋπουργικό συντονιστή (καθορισμός
ενός π.χ. High Officer ΤΝ), ο οποίος θα υπάγεται στον υπουργό Ψηφιακού Τομέα.
 Δημιουργία Συνεργατικού Κέντρου Αριστείας για την ΤΝ (προσωπικό: περίπου 30 άτομα),
το οποίο θα υποστηρίζει το συντονιστή και θα παρέχει στους δημόσιους φορείς
συμβουλευτικές υπηρεσίες.
- Δημιουργία Συνεργατικού Κέντρου Αριστείας για την ΤΝ στην DINSIC
(Interministerial Directorate for Digital Technology and the Government Information
and Communication System).
- Δημιουργία ενός «Αποθέματος ΤΝ» για την υποστήριξη της DINSIC: ομάδα πολιτών
(ερευνητών, επιχειρηματιών, κ.ά.) που θα συμμετέχουν εθελοντικά, ώστε να
συνάψουν ανοιχτές επαφές με το κοινωνικό σύνολο και εξωτερικούς experts και να
δημιουργηθεί εμπειρία που δεν θα μπορούσε να υπάρξει εσωτερικά.
- Ενίσχυση του δικαιώματος κοινοποίησης της DINSIC για έργα που παρουσιάζουν
κινδύνους που δικαιολογούν ειδικές νομικές διατάξεις και διαχείριση.
 Ενσωμάτωση της ΤΝ στην Ψηφιακή Στρατηγική του δημοσίου:
- Καθορισμός πολυετών προϋπολογισμών για υποσχόμενες εφαρμογές.
- Ανάπτυξη της αξιοπιστίας και ασφάλειας της ΤΝ: ανάπτυξη προτύπων, ελέγχων και
μεθόδων μετρήσεων, διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του LNE (French National
Laboratory of Metrology and Testing).
Β. Ευέλικτη και ενεργή έρευνα
1. Δημιουργία δικτύου διακλαδικών ινστιτούτων ΤΝ, το οποίο θα έχει 3 στόχους: α) δημιουργία
ελκυστικών ερευνητικών υποδομών, ομαδοποιημένων κάτω από ένα ενιαίο σήμα, που θα
οδηγήσουν σε σημαντικά επιτεύγματα σε διεθνές επίπεδο, β) διάδοση υψηλού επιπέδου
επιστημονικής κατάρτισης στην ΤΝ για τους μελλοντικούς ερευνητές, μηχανικούς και
επιχειρηματίες και γ) ομαλότερες διεπαφές μεταξύ κλάδων και μεταξύ ακαδημαϊκής έρευνας και
επιχειρήσεων.
 Δημιουργία ενός εθνικού διακλαδικού δικτύου ινστιτούτων ΤΝ, καθώς η ερευνητική
εμπειρία είναι κατακερματισμένη μεταξύ πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων.
- Ινστιτούτα 3ΙΑ: Δημιουργία 4 διακλαδικών ινστιτούτωνΤΝ, ενταγμένωνστο National
Network of Interdisciplinary Institutes for Artificial Intelligence (RN3IA).
- Διεπιστημονική, συνεργατική έρευνα, εκπαίδευση των φοιτητών και ερευνητών ΤΝ
του δικτύου και σε άλλα θέματα της εν λόγω τεχνολογίας.
 Συνεργασία μεταξύ ερευνητών, φοιτητών και επιχειρήσεων:
- Επάνδρωση των ινστιτούτων 3ΙΑ με διεθνούς φήμης Γάλλους ερευνητές που θα
επιστρέψουν στη χώρα, καθώς και νέους ερευνητές που έχουν εκπαιδευτεί στη
Γαλλία.
- Συνεισφορά των ερευνητών των ινστιτούτων 3ΙΑ στην ανώτερη εκπαίδευση ΤΝ στην
περιοχή εργασίας τους (διδασκαλία 1-2 ενοτήτων το χρόνο).
- Καθημερινή συνεργασία μεταξύ ερευνητών των ινστιτούτων 3ΙΑ, μηχανικών ΤΝ και
επιχειρηματιών, από τη θεμελιώδη έρευνα έως τη μεταφορά της στις επιχειρήσεις.
Συμμετοχή των επιχειρήσεων σε σεμινάρια των ινστιτούτων 3ΙΑ, λήψη
συμβουλευτικών υπηρεσιών από τα τελευταία. Πρόβλεψη για συμμετοχή των
επιχειρήσεων στα ινστιτούτα 3ΙΑ ως μέλη.
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- Υποστήριξη: πρόσβαση σε μεγάλης ποσότητας και ποιότητας υπολογιστικά μέσα
(computing facilities), διευκόλυνση των διοικητικών διαδικασιών, βοήθεια σχετικά
με τις συνθήκες διαβίωσης των ξένων ερευνητών.
 Δημιουργία Εθνικής Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ των ινστιτούτων 3ΙΑ.
 Έναρξη της διαδικασίας με πρόσκληση για υποβολή προτάσεων από ινστιτούτα, για ένταξή
τους στο δίκτυο.
- Παροχή δημόσιας βασικής χρηματοδότησης.
- Κατάρτιση συνεργασιών με ευρωπαϊκά δίκτυα και κέντρα ΤΝ.
2. Υπολογιστικοί πόροι για έρευνα:
 Ανάπτυξη ενός super computer για τις απαιτήσεις της έρευνας.
 Χρήση ιδιωτικής υπηρεσίας cloud για έρευνα.
3. Βελτίωση της ελκυστικότητας της καριέρας στη δημόσια έρευνα:
 Βελτίωση της εικόνας των επαγγελμάτων του καθηγητή και του ερευνητή, ιδίως στα
πρώιμα στάδια (τουλάχιστον διπλασιασμός των αρχικών μισθών).
 Βελτίωση της ελκυστικότητας της Γαλλίας στην αντίληψη των εκπατρισμένων και των
ξένων ταλέντων.
 Εκπαίδευση περισσότερων υψηλού επιπέδου ειδικευόμενων στην ΤΝ.
4. Ενίσχυση της αλληλεπίδρασης μεταξύ ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας:
 Ενθάρρυνση των συνεργατικών έργων μεταξύ ακαδημαϊκής κοινότητας και επιχειρήσεων.
Διάθεση π.χ. του 50% του χρόνου των ερευνητών στον ιδιωτικό τομέα, με
συμπληρωματική πληρωμή.
 Παροχή κινήτρων στους καθηγητές κατά την απασχόλησή τους στον ιδιωτικό τομέα.
 Διορισμός ερευνητών ΤΝ σε διοικητικά συμβούλια (ως state administrators).
 Επίλυση του προβλήματος του διαμοιρασμού της πνευματικής ιδιοκτησίας.
 Ενθάρρυνση των ερευνητών να δημιουργήσουν start-ups: οικονομική στήριξη τα πρώτα 23 χρόνια ή/και δωρεάν φιλοξενία σε εκκολαπτήριο.
 Ενθάρρυνση της δημιουργίας βιομηχανικών εδρών μέσω συγχρηματοδότησης.
Γ. Έλεγχος της επίδρασης της ΤΝ στις δουλειές και την απασχόληση: Προετοιμασία ενόψει της
αυτοματοποίησης που θα επέλθει, ιδίως στα επαγγέλματα και θέσεις εργασίας χαμηλών δεξιοτήτων,
όπου υπάρχει επαναληπτικότητα κάποιων διαδικασιών.
1. Πρόβλεψη των επιδράσεων στην απασχόληση
 Δημιουργία ενός δημόσιου think tank για το μετασχηματισμό της εργασίας: εκπόνηση
ετήσιων μελετών για την αυτοματοποίηση της εργασίας, παρακολούθηση δεικτών για την
αυτοματοποίηση των εργασιών, ανοιχτές διαβουλεύσεις.Τριμερής δομή του think tank,
από πολιτεία, εμπορικές ενώσεις, τοπικές αρχές.
 Εστίαση ορισμένων σχεδίων σε θέσεις εργασίας που βρίσκονται σε υψηλότερο κίνδυνο
αυτοματισμού.
2. Ανάπτυξη συμπληρωματικότητας (μεταξύ ανθρώπων και μηχανών) σε επιχειρήσεις και
διαμόρφωση αντίστοιχων εργασιακών συνθηκών.
 Ανάπτυξη ενός σύνθετου δείκτη συμπληρωματικότητας για επιχειρήσεις.
 Πλήρης ένταξη του ψηφιακού μετασχηματισμού στην ατζέντα για τον κοινωνικό διάλογο.
 Έναρξη νομοθετικής αναθεώρησης για τις εργασιακές συνθήκες, όπως επιτάσσει η
αυξανόμενη αυτοματοποίηση.
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3. Έναρξη ενδελεχούς εξέτασης της αρχικής κατάρτισης και της συνεχιζόμενης επαγγελματικής
ανάπτυξης, ώστε να δημιουργηθεί περιθώριο για την εκμάθηση διατομεακών γνωστικών και
δημιουργικών δεξιοτήτων (δραστική αλλαγή των μεθόδων και του περιεχομένου της
διδασκαλίας, ώστε να αναπτυχθεί η κριτική σκέψη).
 Ενθάρρυνση δημιουργικότητας και καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας (project-based
teaching, cross-disciplinary teaching, peer-to-peer teaching,κ.λπ.). Ένταξη σε δίκτυο των
εκπαιδευτικών που καινοτομούν στις πρακτικές διδασκαλίας τους.
 Σχηματισμός πλατφόρμας για την προώθηση των πρωτοπόρων σε καινοτόμους μεθόδους
διδασκαλίας.
 Απελευθέρωση χρόνου και μέσων για τους πρωτοπόρους καινοτόμων μεθόδων
διδασκαλίας.
4. Δοκιμή νέων μεθόδων χρηματοδότησης της επαγγελματικής κατάρτισης.
5. Εκπαίδευση ταλέντων ΤΝ σε όλα τα επίπεδα:
 Τριπλασιασμός του αριθμού των αποφοίτων ΤΝ σε 3 χρόνια.
- Προσαρμογή της υφιστάμενης εκπαίδευσης στην ΤΝ (κατάλληλος προσανατολισμός
των μαθημάτων των μαθηματικών και της επιστήμης υπολογιστών). Παροχή
κινήτρων σε τμήματα τεχνικής κατεύθυνσης (π.χ. AI challenges). Προσέλκυση
γυναικών σε τμήματα μαθηματικών και επιστήμης υπολογιστών (στόχος 40%).
- Δημιουργία νέων μαθημάτων και νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην ΤΝ.
Διεπιστημονικά προγράμματα όπου υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση (φαρμακευτική,
φυσική, χημεία, κοινωνιολογία, ψυχολογία, νομική, κ.λπ.) σε επίπεδο Bachelor,
Master, PhD. Ενθάρρυνση εκπαίδευσης και έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες.
Δημιουργία γενικών ενοτήτων (σύντομα προγράμματα) για φοιτητές που
παρακολουθούν άλλα μαθήματα, ή για εργαζόμενους επαγγελματίες.
Δ. Χρήση της ΤΝ για τη δημιουργία μιας περισσότερο οικολογικής οικονομίας: αν και η ΤΝ αποτελεί
απειλή για το περιβάλλον λόγω των μεγάλων πόρων σε υπολογιστική ισχύ που προϋποθέτει, εν τούτοις
μπορεί να αποτελέσει και λύση.
1. Ένταξη του θέματος στη διεθνή ατζέντα (εκπόνηση μελέτης για την επίδραση της ΤΝ στην
επίτευξη των στόχων των Ηνωμένων Εθνών).
2. Προώθηση της σύγκλισης της οικολογικής μετάβασης και της ανάπτυξης της ΤΝ:
 Δημιουργία ενός σημείου επαφής μεταξύ οικολογικής μετάβασης και ΤΝ. Προτείνεται:
- Η μελέτη νέων, πιο οικονομικών και καινοτόμων μεθόδων αποθήκευσης.
- Έργα στο μεταίχμιο κοινωνικών επιστημών και οικολογίας. Επεξεργασία και
μοντελοποίηση δεδομένων μέσω ΤΝ σε έργα σχετικά με την ποιότητα του νερού, τη
διαχείριση του αποθέματος ιχθύων, κ.ά.
- Έρευνα για το κλίμα: προβλέψεις και αποφυγή κινδύνων.
 Δημιουργία πλατφόρμας για τη μέτρηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έξυπνων
ψηφιακών λύσεων.
3. Σχεδιασμός ΤΝ που χρησιμοποιεί λιγότερη ενέργεια:
 Δράσεις για τη διαμόρφωση πιο οικολογικών αλυσίδων αξίας στα κέντρα δεδομένων
(στήριξη του ευρωπαϊκού κλάδου cloud κατά την οικολογική του μετάβαση).
 Στήριξη οικολογικών πρωτοβουλιών των Ευρωπαίων παρόχων cloud.
- Δημιουργία σήματος και ενθάρρυνση της χρήσης οικολογικών παρόχων cloud από
τις τοπικές αρχές και την πολιτεία. Το σήμα θα μπορούσε να συνδεθεί με την
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εφαρμογή φορολογικών κινήτρων. Η χρήση Ευρωπαίων παρόχων πρέπει να
στηριχθεί, καθώς μεγαλύτεροι χώροι υπολογισμού και αποθήκευσης παρέχουν
μεγαλύτερη ενεργειακή αποτελεσματικότητα σε σχέση με πολλά μικρότερα data
centers.
- Ενθάρρυνση της ανακύκλωσης της θερμότητας που παράγεται στα data centers.
- Στήριξη σε ανοιχτό hardware και software (προκύπτει σημαντική εξοικονόμηση
ενέργειας).
4. Διάθεση οικολογικών δεδομένων: δημιουργία data sets τα οποία θα καλύπτουν πολλαπλούς
τομείς και θα είναι διαθέσιμα σε όσο το δυνατόν περισσότερους χρήστες.
- Διάθεση δημόσιων δεδομένων: πρέπει να καταστούν ελεύθερα προσβάσιμα από
όλους (τόσο ερευνητές όσο και επιχειρήσεις) πριν το 2019.
- Διάθεση ιδιωτικών δεδομένων.
Ε. Δεοντολογία: έχουν καθοριστεί 5 αρχές: α) μεγαλύτερη διαφάνεια και δυνατότητα ελέγχου των
αυτόνομων συστημάτων, β) προστασία δικαιωμάτων των πολιτών έναντι των δυνητικών απειλών από
τα συστήματα εκμάθησης μηχανής, γ) οι οργανισμοί που αναπτύσσουν και χρησιμοποιούν αυτά τα
συστήματα πρέπει να είναι νομικά υπεύθυνοι για προκύπτουσες ζημιές, δ) οι ερευνητές και όσοι
αναπτύσσουν την τεχνολογία πρέπει να είναι υπεύθυνοι και ενημερωμένοι για τις πιθανές αρνητικές
επιδράσεις στην κοινωνία και να δρουν ανάλογα ώστε να τις ελαχιστοποιούν, ε) η πολιτικοποίηση της
τεχνολογίας ανάγεται πλέον σε ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα.
1. Άνοιγμα του «μαύρου κουτιού»: αναφέρεται στη δυσκολία κατανόησης / παρακολούθησης των
εσωτερικών διαδικασιών των μηχανισμών (δηλ. πώς φτάνουν στο τελικό αποτέλεσμα).
 Εξήγηση των αποφάσεων που λαμβάνουν τα συστήματα machine learning.
 Ισότητα, προκατάληψη και διακρίσεις: η νομοθεσία και η δεοντολογία πρέπει να ελέγχουν
τις επιδόσεις των συστημάτων ΤΝ. Προκύπτει αναγκαιότητα ανάπτυξης διαδικασιών,
εργαλείων και μεθόδων που θα επιτρέπουν τον έλεγχο των συστημάτων και την
αξιολόγηση της συμμόρφωσής τους με τα νομικά και δεοντολογικά πλαίσια.
 Ανάπτυξη του ελέγχου της ΤΝ:
- Παροχή επίσημου ελέγχου για μηχανισμούς: διορισμός ενός σώματος
εμπειρογνωμόνων με απαιτούμενες δεξιότητες, για τον έλεγχο μηχανισμών και
βάσεων δεδομένων.
- Ενίσχυση της αποδοχήςτηςΤΝ από την κοινωνία: απαιτείται πρόσβαση σε δεδομένα
(εθελοντική διάθεσή τους από τις επιχειρήσεις), στήριξη σε οργανισμούς που δεν
μπορούν να έχουν πρόσβαση.
 Στήριξη έρευνας για την κατανόηση της ΤΝ (παραγωγή πιο κατανοητών μοντέλων,
παραγωγή πιο κατανοητών user interfaces και κατανόηση των γνωστικών μηχανισμών),
στο πλαίσιο διακλαδικών συνεργασιών.
2. Ένταξη της δεοντολογίας στην ΤΝ στο στάδιο σχεδιασμού:
 Ενσωμάτωση της δεοντολογίας στην εκπαίδευση των μηχανικών και των ερευνητών που
μελετούν την ΤΝ (ένταξη της διδασκαλίας της δεοντολογίας σε όλα τα προγράμματα
σπουδών μηχανικής και επιστήμης υπολογιστών). Π.χ. στους μηχανικούς: δυνατότητα
επιλογής ενός μαθήματος κορμού (computer science) και ενός δευτερεύοντος (π.χ.
νομική). Το αντίθετο θα εφαρμόζεται στις νομικές σχολές.
 Εισαγωγή μεθόδων εκτίμησης των επιπτώσεων της διάκρισης. Σχετίζεται με την εφαρμογή
διαδικασιών PIA (privacy impact assessment) από όσους επεξεργάζονται προσωπικά
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δεδομένα, ώστε να προβαίνουν σε διορθωτικές κινήσεις. Η PIA συμπληρώνεται και από
DIA (discrimination impact assessment) σε περιπτώσεις διάκρισης.
3. Συλλογικά δικαιώματα στα δεδομένα: βελτίωση της αποτελεσματικότητας των συλλογικών
δράσεων σε περιπτώσεις καταπάτησης της προστασίας των δεδομένων (π.χ. να καταβάλλεται
αποζημίωση τους θιγόμενους).
4. Τρόποι διατήρησης ελέγχου:
 Προληπτική αστυνόμευση: χρήση μηχανισμών πρόβλεψης σε αστυνομικά τμήματα.
 Θανάσιμα, αυτόματα οπλικά συστήματα (LAW). Προτείνεται η λειτουργία
παρατηρητηρίου, το οποίο θα παρακολουθεί συνεχώς τα LAW και τους κινδύνους που
ενέχουν.
5. Ειδική διακυβέρνηση της δεοντολογίας στην ΤΝ: δημιουργία εθνικής συμβουλευτικής επιτροπής
για τη δεοντολογία στην ψηφιακή τεχνολογία και την ΤΝ. Αντικείμενο: συντονισμός δημόσιας
διαβούλευσης, διοργάνωση εκδηλώσεων για την ηθική διάσταση της ΤΝ, online και offline
συμβουλευτικές υπηρεσίες, κ.ά.
ΣΤ. Περιεκτική και ποικίλη ΤΝ
1. Φυλετική ισότητα και ποικιλία: εκπαίδευση και εξοικείωση των ανθρώπων στη φυλετική
ισότητα από πολύ μικρή ηλικία, ψηφιακή εκπαίδευση στα σχολεία (ακόμα είναι μη υποχρεωτική
και ανεπαρκής).
 Καθορισμός στόχου: έως το 2015 το 40% των φοιτητών σε προγράμματα σπουδών
ψηφιακών τεχνολογιών να είναι γυναίκες. Παροχή κινήτρων στα ακαδημαϊκά ιδρύματα
που επιτυγχάνουν τον στόχο (π.χ. διαπίστευση ή επιδότηση).
 Εθνική πρωτοβουλία για την προώθηση της φυλετικής ισορροπίας στην τεχνολογία.
Ενδεικτικός στόχος: αύξηση των γυναικών στον ψηφιακό κλάδο κατά 30% τα επόμενα 2
χρόνια.
 Δημιουργία μιας εθνικής βάσης δεδομένων για τη φυλετική ανισότητα στο χώρο εργασίας.
Θα περιέχει δεδομένα σχετικά με τους λόγους που οι τομείς των επιστημών υπολογιστών
και ΤΝ δεν είναι ελκυστικοί στις γυναίκες.
 Προώθηση διαφανών διαδικασιών προσλήψεων και προαγωγών: αναφέρεται στην
πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης για διαφάνεια στον τομέα των ανθρωπίνων πόρων και
την παροχή συμβουλών σε μικρές, νέες επιχειρήσεις που δεν έχουν δεξιότητες στο τμήμα
HR.
2. Διάθεση κεφαλαίων για την επίτευξη ποικιλομορφίας: χρηματοδότηση έργων από BPIFrance
και French Tech. Οι επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται πρέπει να είναι ιδιαίτερα ενεργές στην
προώθηση της ποικιλομορφίας στην εσωτερική τους λειτουργία.
3. Ανάπτυξη ψηφιακής μεσολάβησης και κοινωνικής καινοτομίας, ώστε η ΤΝ να ωφελήσει
όλους.
 Διευκόλυνση πρόσβασης σε θεμελιώδη δικαιώματα και δημόσιες υπηρεσίες.
- Δημιουργία ενός αυτόματου συστήματος υποστήριξης για τη διαχείριση των
διοικητικών διαδικασιών: σχεδιασμός διαδικασιών ώστε οι πολίτες να αισθανθούν
περισσότερο ικανοί να προσεγγίσουν τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες. Συνίσταται
η χρήση ΤΝ, η οποία θα απορροφήσει τις πολύπλοκες διαδικασίες και θα
απλοποιήσει την εμπειρία χρήστη. Ανοιχτή πρόκληση για την ανάπτυξη σχετικής
πλατφόρμας ΤΝ.

Σελίδα 103

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

- Προετοιμασία ενός δικτύου διαμεσολάβασης, που απαιτείται για ψηφιακές
δημόσιες υπηρεσίες, ώστε να ενισχυθεί η αυτοπεποίθηση των χρηστών. Αναφέρεται
στη παροχή, κατ’ ελάχιστον, των εξής πληροφοριών στους χρήστες: α) το δικαίωμα
να γνωρίζουν με ποιόν συναλλάσσονται (δημόσιο υπάλληλο ή virtual assistant), β) το
δικαίωμα να ζητήσουν εξυπηρέτηση από υπάλληλο, σε περίπτωση λάθους κατά τη
χρήση της υπηρεσίας.
- Μαζική εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων στην ψηφιακή διαμεσολάβηση.
Ενίσχυση της κατάρτισης των υπαλλήλων και επαναπροσδιορισμός της ευθύνης
τους ως προς την παροχή βοήθειας σε όσους τη χρειάζονται.
 Προγράμματα σχεδιασμένα για την υποστήριξη της καινοτομίας ΤΝ στο κοινωνικό επίπεδο
(παροχή δεξιοτήτων και πόρων στους φορείς κοινωνικής πολιτικής).
- Καταγραφή των επιδράσεων των ρομπότ στις κοινωνικές υπηρεσίες.
- Προώθηση της ανάπτυξης βοηθητικών τεχνολογιών για τη διευκόλυνση της
ψηφιακής προσβασιμότητας (interfaces που να επιτρέπουν την πρόσβαση σε ΑμΕΑ).

3. Γερμανία
Η Γερμανία ανακοίνωσε τη στρατηγική AI Made in Germany το Νοέμβριο του 2018. Το πρόγραμμα
θέτει τους εξής 3 κύριους στόχους και μέσα για την επίτευξή τους:
1. Μετατροπή της Γερμανίας σε ηγέτη στην ΤΝ, ώστε να εξασφαλιστεί η μελλοντική
ανταγωνιστικότητα της χώρας.
- Περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων Κέντρων Αριστείας ΤΝ και δημιουργία νέων.
Επίσης, έναρξη προγράμματος για τη στήριξη νέων ερευνητών και την ενίσχυση της
ακαδημαϊκής εκπαίδευσης στην ΤΝ.
- Ανάπτυξη γαλλο-γερμανικού δικτύου Ε&Α.
- Δημιουργία του φορέα Agency for Breakthrough Innovations και καθορισμός της ΤΝ ως μια
από τις προτεραιότητές του.
- Δημιουργία European innovation cluster για χρηματοδότηση ερευνητικών συνεργατικών
έργων την επόμενη πενταετία.
- Ενίσχυση της στήριξης των ΜμΕαναφορικά με την ΤΝ. Τα κέντρα αριστείας Mittelstand 4.0
θα διαθέτουν «εκπαιδευτές ΤΝ» οι οποίοι θα έρχονται σε επαφή με τουλάχιστον 1.000
εταιρείες το χρόνο.
- Δημιουργία κέντρων δοκιμών (test beds) από τις εταιρείες, με στήριξη από την κυβέρνηση.
- Διπλασιασμός του προϋπολογισμού του προγράμματος EXIST το 2019.
- Νέες χρηματοδοτικές ευκαιρίες για venture capital και venture debt.
- Περαιτέρω επέκταση των υπηρεσιών παροχής συμβουλών και χρηματοδότησης σε startups.
- Βελτίωση κινήτρων και θεσμικού πλαισίου για εθελοντική ανταλλαγή δεδομένων, σύμφωνα
με τους κανονισμούς προστασίας.
2. Υπεύθυνη ανάπτυξη και χρήση ΤΝ προς όφελος της κοινωνίας.
- Ίδρυση παρατηρητηρίου για την ΤΝ.
- Έναρξη ευρωπαϊκού και διατλαντικού διαλόγου για την ανθρωποκεντρική χρήση ΤΝ στο χώρο
της εργασίας.
- Ανάπτυξη εργαλείων για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων.
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- Ανάπτυξη Skilled Labour Strategy στους τομείς των ψηφιακών δεξιοτήτων και νέων
τεχνολογιών, όπως η ΤΝ.
- Στήριξη των συμβουλίων εργασίας ώστε να συναποφασίσουν την εισαγωγή και χρήση ΤΝ.
- Χρηματοδότηση ενδοεταιρικών χώρων καινοτομίας για εφαρμογές ΤΝ.
- Χρηματοδότηση εφαρμογών ΤΝ προς όφελος του περιβάλλοντος και του κλίματος. Στόχος:
έναρξη 50 σημαντικών εφαρμογών στον εν λόγω τομέα.
3. Ενσωμάτωση της ΤΝ στην κοινωνία δεοντολογικά, νομικά, πολιτιστικά και θεσμικά, στο πλαίσιο
ευρύτερου κοινωνικού διαλόγου και ενεργών μέτρων πολιτικής.
- Πρόσκληση της κυβέρνησης σε αρχές προστασίας δεδομένων και επιχειρηματικές οργανώσεις
σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης και συνεργασία, με αντικείμενο τη διαμόρφωση αρχών
ανάπτυξης και χρήσης συστημάτων ΤΝ με τρόπο συμβατό με τους κανονισμούς προστασίας
δεδομένων και την προβολή παραδειγμάτων βέλτιστων πρακτικών.
- Χρηματοδότηση για ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών που υποστηρίζουν την αυτοδιάθεση,
την κοινωνική ένταξη, την πολιτιστική συμμετοχή και την προστασία της ιδιωτικής ζωής των
πολιτών.
- Δημιουργία Digital Work and Society Future Fund για να προωθήσει τον πολυεπιστημονικό
σχεδιασμό κοινωνικής τεχνολογίας.
- Μετατροπή της Plattform Lernende Systeme σε μια πλατφόρμα ΤΝ που θα «φιλοξενεί»
διάλογο μεταξύ κυβέρνησης, επιστημονικής κοινότητας και εμπορίου με την κοινωνία.
Η στρατηγική καθορίζει 12 οριζόντια μέτρα, ενώ υπάρχουν και κάποιες κάθετες παρεμβάσεις σε
συγκεκριμένους τομείς (εφαρμογές ΤΝ ή κλάδοι). Έμφαση δίνεται σε: προώθηση εφαρμοσμένης
έρευνας και μετατόπισή της στην οικονομία, start-ups, αγορά εργασίας, χρήση δεδομένων, στήριξη
ΜμΕ ώστε να έρθουν σε επαφή με την ΤΝ.
1. Ενίσχυση έρευνας: Ανάπτυξη ενός δυναμικού, αποκεντρωμένου και ευρέος οικοσυστήματος ΤΝ,
που να καλύπτει όλους τους τομείς εφαρμογών. Αναλυτικά:
- Περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων Κέντρων Αριστείας ΤΝ και δημιουργία νέων σε
περιφερειακό επίπεδο, ώστε να δημιουργηθεί ένα δίκτυο τουλάχιστον 12 κέντρων (πρόθεση
διατήρησης του μοντέλου των περιφερειακών κέντρων, σε όλη τη χώρα). Σημαντική συμβολή
αναμένεται από το DFKI (Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο ΤΝ). Διαμόρφωση ελκυστικών
συνθηκών εργασίας, που θα προσελκύσουν κορυφαίο ερευνητικό προσωπικό.
- Δημιουργία τοπικών Κέντρων Αριστείας για Έρευνα Εργασίας, τα οποία θα αναπτύξουν
στρατηγική για τον ανασχεδιασμό του περιβάλλοντος εργασίας βάσει των αλλαγών που θα
επιφέρει η ΤΝ και την καλύτερη συνεργασία ανθρώπου-μηχανής.
- Ίδρυση εθνικής κοινοπραξίας έρευνας, η οποία θα περιλαμβάνει: τα Κέντρα Αριστείας που
ήδη αναφέρθηκαν, ομάδες εργασίας από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, δεδομένα υπό
επιμέλεια, υποδομές computing, κ.λπ. Η κοινοπραξία ουσιαστικά θα αποτελεί ένα δίκτυο το
οποίο θα φέρνει σε επαφή όλη τη διαθέσιμη εμπειρία σε έρευνα και υποδομές,
επιταχύνοντας τη μεταφορά τεχνολογίας σε εφαρμογές. Επίσης, η εθνική Πλατφόρμα για την
ΤΝ (Plattform Lernende Systeme), η οποία ιδρύθηκε το 2017, αποτελεί όργανο συνεργασίας
αντιπροσώπων από πανεπιστήμια, επιχειρήσεις και κοινωνία, καθώς και συμβουλευτικό
φορέα στον τομέα Ε&Α στην ΤΝ, προτείνοντας λύσεις που θα πρέπει να υιοθετηθούν από τις
επιχειρήσεις και την κοινωνία.
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- Έναρξη προγράμματος για τη στήριξη νέων ερευνητών και την ενίσχυση της ακαδημαϊκής
διδασκαλίας στον τομέα της ΤΝ. Στόχος για δημιουργία τουλάχιστον 100 επιπλέον εδρών
καθηγητών. Στα πλαίσια της δράσης, θα διευκολυνθεί η επιστροφή Γερμανών experts που
εργάζονται σε άλλες χώρες και θα διαμορφωθούν ελκυστικές συνθήκες εργασίας για
διδακτορικούς φοιτητές και μετα-διδακτορικούς ερευνητές. Επίσης, υπάρχει πρόθεση για
περισσότερη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που θα εκπαιδεύσει experts και ερευνητές
μέσω ενός “AI professorship programme”. Ακόμα, θα δημιουργηθεί μια online πλατφόρμα
“teach-and-learn AI”, με αντικείμενο την ανάπτυξη δεξιοτήτων στην ΤΝ.
- Ανάπτυξη γαλλο-γερμανικού δικτύου Ε&Α, βασισμένο στις υφιστάμενες δομές και
δεξιότητες των δύο χωρών. Αντικείμενο του δικτύου αποτελεί η βασική έρευνα και η
μεταφορά των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε συγκεκριμένες εφαρμογές. Στα πλαίσια αυτά,
προβλέπεται η έναρξη ενός διμερούς προγράμματος χρηματοδότησης βασικής έρευνας, με
ετήσια πρόσκληση έργων, καθώς και η σύνδεση των γαλλικών και γερμανικών κέντρων
αριστείας (π.χ. με χρηματοδότηση για από κοινού συνέδρια, προγράμματα ανταλλαγής
προσωπικού, κοινά προγράμματα εκπαίδευσης για νέους ερευνητές). Επίσης, σχεδιάζεται η
δημιουργία διμερών συστάδων ΤΝ με εστίαση σε συγκεκριμένους κλάδους (π.χ. υγεία,
περιβάλλον, ρομποτικά, κινητικότητα).
- Ανάπτυξη ασφαλών και αξιόπιστων συστημάτων μέσω προσέγγισης “hardware-software
co-design” (δηλ. περαιτέρω ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών και διαθεσιμότητα σε δεξιότητες
που απαιτούνται για την ανάπτυξη μικροηλεκτρονικών συστημάτων και αρχιτεκτονικής
υπολογιστών).
- Προώθηση έρευνας σχετικά με την ερμηνεία (explainability) των συστημάτων πρόβλεψης
και λήψης αποφάσεων που βασίζονται σε μηχανισμούς. Η δράση προτείνεται καθώς αρκετά
συχνά δεν μπορεί να αποσαφηνιστεί για ποιο λόγο ένα σύστημα ΤΝ κατέληξε σε μια
συγκεκριμένη απόφαση ή αποτέλεσμα.
- Προώθηση Ε&Α για εφαρμογές που προστατεύουν τα συμφέροντα και το δικαίωμα
απορρήτου των καταναλωτών. Ενίσχυση της έρευνας και χρήσης ψευδωνυμοποιημένων και
ανωνυμοποιημένων δεδομένων.
- Αξιοποίηση ευκαιριών που προκύπτουν από το συνδυασμό ΤΝ με key enabling technologies,
όπως η βιοτεχνολογία, η αυτόνομη οδήγηση, κ.ά.
- Αξιοποίηση ευκαιριών από τη χρήση ΤΝ στη γεωργία και στην αλυσίδα παραγωγής
τροφίμων.
- Χρηματοδότηση Ε&Α για ανάπτυξη τεχνολογιών ΤΝ για αστική ασφάλεια. Δημιουργία δύο
νέων κέντρων αριστείας, τα οποία θα διεξάγουν δοκιμές αυτόνομων συστημάτων που θα
χρησιμοποιούνται σε δύσκολες συνθήκες (π.χ. σεισμοί, ατυχήματα σε εργοστάσια).
- Βελτίωση της ανθεκτικότητας των συστημάτων ΤΝ στις κυβερνοεπιθέσεις και χρήση της ΤΝ
ως μέσο γενικότερης κυβερνοασφάλειας.
- Αξιοποίηση ευκαιριών από τη χρήση ΤΝ στον κλάδο της υγείας. Χρήση δεδομένων από
διάφορες πηγές, λαμβάνοντας όμως υπόψη τον κανονισμό προστασίας δεδομένων και τα
δικαιώματα των ασθενών.
- Επέκταση Ε&Α για εφαρμογές στο νοσηλευτικό κλάδο.
- Ενίσχυση Ε&Α στη διαστημική τεχνολογία.
- Παροχή από την κυβέρνηση εμπειρογνωμοσύνης γύρω από ρυθμιστικά θέματα σε
δραστηριότητες Ε&Α, για τις οποίες προκύπτουν ιδιαίτερα υψηλές ρυθμιστικές απαιτήσεις,
ώστε να ολοκληρωθούν σε real-life εφαρμογές.
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- Αναθεώρηση από την κυβέρνηση των υφιστάμενων χρηματοδοτικών μηχανισμών, ώστε να
προσαρμοστούν στην έρευνα ΤΝ, και ανάπτυξη πιο ευέλικτων και καινοτόμων εργαλείων.
2. Διαγωνισμοί καινοτομίας και ευρωπαϊκά cluster καινοτομίας:
- Καθορισμός της ΤΝ ως μια από τις προτεραιότητες του σχεδιαζόμενου φορέα Agency for
Breakthrough Innovations.
- Δημιουργία ενός ευρωπαϊκού cluster καινοτομίας, το οποίο θα χρηματοδοτεί συνεργατικά
ερευνητικά έργα τα επόμενα 5 χρόνια (π.χ. cluster EUREKA).
- Ενδεχόμενη έναρξη του έργου IPCEI (Important Project of Common European Interest) από τη
γερμανική κυβέρνηση, σε συνεργασία με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
3. Διάχυση στις επιχειρήσεις, στήριξη ΜμΕ: μέτρα που θα επιτρέψουν στις εταιρείες όλων των
μεγεθών (start-ups, ΜμΕ, μεγάλες) να χρησιμοποιήσουν εφαρμογές ΤΝ, καθώς και να προχωρήσουν
σε ανάπτυξη και ενσωμάτωση αυτών στις διαδικασίες τους.
- Ενίσχυση και επέκταση των υφιστάμενων δομών μεταφοράς των αποτελεσμάτων της
έρευνας σε προϊόντα και υπηρεσίες. Π.χ. υποστήριξη ερευνητικών ινστιτούτων και ΜμΕ στην
υποβολή των πατεντών τους.
- Βελτίωση των χρηματοδοτικών και προωθητικών εργαλείων από την κυβέρνηση και
δημιουργία νέων μορφών networking μεταξύ των stakeholders (έρευνα – επιχειρήσεις).
Το πρόγραμμα ΖΙΜ (κεντρικό πρόγραμμα καινοτομίας για ΜμΕ) ήδη χρηματοδοτεί έργα Ε&Α
στην ΤΝ. Πρόθεση αποτελεί η μεγαλύτερη επαφή των εμπλεκομένων και η καθιέρωση
περαιτέρω συνεργασιών.
Επίσης, θα χρηματοδοτηθούν συνεργατικά έργα μεταξύ επιστημονικής κοινότητας και
πανεπιστημίων, με στόχο την ανάπτυξη πιλοτικών εφαρμογών ΤΝ και τη μεταφορά των
αποτελεσμάτων σε εμπορεύσιμα προϊόντα, λύσεις και επιχειρηματικά μοντέλα.
Δημιουργία πλατφορμών συνεργασίας, μέσω των οποίων working groups από εταιρείες και
ινστιτούτα θα συνεργάζονται σε έργα για συγκεκριμένους κλάδους.
Επίσης, απαιτείται επιτάχυνση των διαδικασιών υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης,
καθώς και της διοχέτευσης κεφαλαίων σε έργα ΤΝ.
- Αύξηση της στήριξης στις ΜμΕ αποκλειστικά για ΤΝ. Τα κέντρα αριστείας Mittelstand 4.0 θα
διαθέτουν «εκπαιδευτές ΤΝ» οι οποίοι θα έρχονται σε επαφή με τουλάχιστον 1.000 εταιρείες
το χρόνο.
- Στήριξη επιχειρήσεων για τη δημιουργία test beds.
- Στήριξη για τη δημιουργία και λειτουργία δυναμικών εργαστηρίων (living labs).
- Προώθηση έργων Ε&Α βαρύνουσας σημασίας (flagship projects).
- Δημιουργία ενός χάρτη με τα πιο ενδιαφέροντα παραδείγματα εφαρμογών ΤΝ.
- Στήριξη συνεργασιών Β2Β. Η δράση αναφέρεται στη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και τη
δημιουργία κοινοπραξιών που ενισχύουν την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα των γερμανικών
και ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.
- Εφαρμογή εργαλείου παρακολούθησης για την εξακρίβωση του βαθμού διείσδυσης της ΤΝ
σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ενδεικτικά, θα παρακολουθούνται παράμετροι όπως: ο βαθμός
χρήσης της ΤΝ σε εταιρείες από διάφορους κλάδους, οι πωλήσεις εφαρμογών ΤΝ, η
προέλευση και χρήση δεδομένων και hardware.
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4. Διευκόλυνση της ίδρυσης start-ups: τόνωση της δυναμικότητας των start-ups στον τομέα των
επιχειρηματικών μοντέλων και προϊόντων που βασίζονται σε ΤΝ. Κομβικός ο ρόλος της βελτίωσης
της πρόσβασης σε venture capital. Δημιουργία κινήτρων για επενδυτές και αύξηση του αριθμού των
spin-offs.
- Ενδεχόμενη αύξηση του προϋπολογισμού για τις start-ups στο πρόγραμμα EXIST από το
2020. Η επιπλέον δαπάνη θα χρησιμοποιηθεί για την αύξηση του αριθμού των spin-offs από
πανεπιστημιακά και μη πανεπιστημιακά ερευνητικά ινστιτούτα.
- Νέα εργαλεία venture capital και venture debt (π.χ. νέος φορέας KfW Capital equity, ο
οποίος θα αυξήσει το ετήσιο κονδύλι που το KfW επενδύει στα funds Venture Capital και
Venture Debt στα €200 εκ. από το 2020). Δημιουργία του Tech Growth Fund, το οποίο
βοηθάει τις εταιρείες που βρίσκονται στο στάδιο ανάπτυξης να λάβουν χρηματοδότηση
venture debt.
- Επέκταση των συμβουλευτικών και χρηματοδοτικών υπηρεσιών προς τις start-ups (νέα
online πλατφόρμα που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2018).
- Χρήση της πρωτοβουλίας Digital Hub για την ενίσχυση των δεξιοτήτων ΤΝ στις start-ups.
5. Αγορά εργασίας: στήριξη εργαζομένων με ποικιλία μέτρων που θα βασίζονται σε μια εθνική
στρατηγική κατάρτισης.
- Ίδρυση γερμανικού παρατηρητηρίου ΤΝ, το οποίο θα παρακολουθεί τη διείσδυση και τις
επιδράσεις της τεχνολογίας στην εργασία.
- Αξιοποίηση των ευρημάτων του παρατηρητηρίου για να βρεθεί τρόπος ελέγχου της χρήσης
ΤΝ στις εταιρείες (δηλ. καθορισμός σημείων αναφοράς για απασχόληση, προστασία
δεδομένων, κ.λπ.).
- Έναρξη ευρωπαϊκού και διατλαντικού διαλόγου για την ανθρωποκεντρική χρήση ΤΝ στην
εργασία.
- Ανάπτυξη εργαλείων για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.
Πρώτο βήμα αποτέλεσε η αρχική έκδοση Opportunities for Qualifications Act (Σεπτέμβριος
2018), προς την κατεύθυνση έναρξης μιας πρωτοβουλίας μεγάλης κλίμακας για προσόντα και
κατάρτιση. Η προτεινόμενη νομοθεσία σκοπεύει να παρέχει στους εργαζομένους των οποίων
η εργασία ενδέχεται να καταργηθεί ή να επηρεαστεί από δομικές αλλαγές, την ευκαιρία να
αποκτήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται. Θα παρέχεται χρηματοδότηση τόσο για το
καθαυτό κόστος της κατάρτισης, αλλά και για τη συμπλήρωση του μισθού των εργαζομένων.
- Γενικά, η γερμανική πολιτική επιθυμεί τη διάδοση της κουλτούρας της δια βίου μάθησης, κάτι
που σχεδιάζεται μέσω της Εθνικής Στρατηγικής Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης (National
Further Education Strategy), η οποία θα ανακοινωθεί το καλοκαίρι του 2019. Στα πλαίσια
αυτά, τα συνεχή εκπαιδευτικά προγράμματα που παρέχονται από την ομοσπονδιακή και τις
τοπικές κυβερνήσεις πρέπει να ενοποιηθούν και να αναπροσαρμοστούν βάσει των αναγκών
των εργαζομένων και των επιχειρήσεων.
- Επίσης, θα χρηματοδοτηθούν ΜμΕ για τη διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης (τα
μέτρα θα βασιστούν στις υφιστάμενες υποστηρικτικές υπηρεσίες που διατίθενται για τις
ΜμΕ).
- Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του νέου συστήματος παρακολούθησης δεξιοτήτων και
προβλέψεων στην αγορά εργασίας, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη της
Skilled Labour Strategy, στους τομείς των ψηφιακών δεξιοτήτων και νέων τεχνολογιών.
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Πρώτο άξονα της στρατηγικής, αποτελεί η διατήρηση και βελτίωση των επιπέδων
απασχόλησης για εργαζόμενους που βρίσκονται ήδη στην αγορά εργασίας, στα πλαίσια της
National Further Training Strategy. Δεύτερον, το ευρωπαϊκό σκέλος της στρατηγικής
αναφέρεται στη διευκόλυνση της μετακίνησης των εργαζομένων μεταξύ των χωρών-μελών.
Στα πλαίσια αυτά, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση επιθυμεί την άρση των εμποδίων σχετικά με
την αναγνώριση των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων προσόντων, την εκμάθηση της
γλώσσας και την οικονομική στήριξη ειδικευόμενων και φοιτητών. Τρίτον, ζητείται
αξιοποίηση του διεθνούς δυναμικού δεξιοτήτων. Η Γερμανία επιδιώκει την προσέλκυση
ειδικευμένων επαγγελματιών εκτός ΕΕ, μέσω της προσαρμογής του νομικού πλαισίου
(υιοθέτηση της Skilled Labour Immigration Act) και εφαρμογής πρόσθετων μέτρων. Το πρώτο
βήμα έγινε τον Οκτώβριο του 2018 με την υιοθέτηση του Key Points Paper για ειδικευμένους
μετανάστες από τρίτες χώρες.
- Διαφύλαξη του δικαιώματος της συμμετοχής των συμβουλίων των εργαζομένων στις
αποφάσεις για εισαγωγή των εφαρμογών ΤΝ στις επιχειρήσεις. Σε αυτά τα πλαίσια, τα
συμβούλια θα έχουν λόγο σε περιπτώσεις χρήσης ΤΝ για την παρακολούθηση των επιδόσεων
των εργαζομένων. Επίσης, σχεδιάζεται το ενδεχόμενο μιας νέας Workers’ Data Protection Act,
η οποία θα προστατεύει τα δεδομένα των εργαζομένων.
- Μεταφορά γνώσης για την ανθρωποκεντρική ΤΝ στο χώρο εργασίας, μέσω κατευθυντήριων
γραμμών χρηματοδότησης για ενδοεταιρικούς χώρους καινοτομίας.
- Δημιουργία τοπικών Κέντρων για το Μέλλον (Centers for the Future) στην ανατολική
Γερμανία και δοκιμή τους μέσω πιλοτικού έργου. Πρόκειται για υποδομές αναβάθμισης
δεξιοτήτων για εργαζομένους, σε περιοχές που έχουν υποστεί αρνητικές επιπτώσεις λόγω
δημογραφικών τάσεων και ψηφιακού μετασχηματισμού.
-

6. Ενίσχυση επαγγελματικής κατάρτισης και προσέλκυση καταρτισμένων εργαζομένων: Διάχυση της
γνώσης για ΤΝ στον πληθυσμό, ιδίως στους νέους, νέες ιδέες και περιεχόμενο για εκπαίδευση,
κατάρτιση και μετεκπαίδευση. Πιο ελκυστικό θεσμικό πλαίσιο σε έρευνα και διδασκαλία ώστε να
προσελκυσθούν επιστήμονες και να δημιουργηθούν νέες έδρες στα πανεπιστήμια.
- Διάχυση της γνώσης για ΤΝ στους νέους, μέσω ευκαιριών μάθησης και εμπειριών:
Χρηματοδότηση όλων των σχολείων για την απόκτηση ψηφιακών υποδομών, στα πλαίσια
του προγράμματος Digital Pact for Schools, ώστε να προωθηθεί η διάδοση των ψηφιακών
δεξιοτήτων. Προκειμένου να καταστεί όμως αυτό δυνατό, χρειάζεται τροποποίηση στο Άρθρο
104c του Basic Law. Στο εφεξής, όλα τα παιδιά που ξεκινούν το σχολείο από την περίοδο
2018/2019 και μετά θα αποκτούν ένα ευρύ πεδίο ψηφιακών δεξιοτήτων μέχρι τη στιγμή της
αποφοίτησής τους.
- Πρωτοβουλίες όπως το πρόγραμμα Learning Factories 4.0 μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε
ευρύτερη κλίμακα, ώστε να συμπεριλάβουν και την ΤΝ. Τα Learning Factories 4.0 είναι
εργαστήρια που διαθέτουν αυτοματοποιημένες λύσεις και επαγγελματικό εξοπλισμό, όπου οι
μαθητές μπορούν να μάθουν να χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες στην πράξη.
- Χρηματοδότηση για προγράμματα αρχικής και περαιτέρω κατάρτισης, λαμβανομένων υπόψη
των ειδικών χαρακτηριστικών μεμονωμένων κλάδων, όπως υγεία ή εφοδιαστική αλυσίδα
τροφίμων.
- Καθιέρωση βασικών γνώσεων ΤΝ ως μέρος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όχι μόνο
στην επιστήμη υπολογιστών, αλλά και σε άλλες επιστήμες (φυσικές, κοινωνικές, ΜΜΕ,
μηχανολογικές), όσον αφορά την αρχική και μετέπειτα επαγγελματική κατάρτιση.
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7. Χρήση ΤΝ στο δημόσιο τομέα και επείγουσες περιπτώσεις ασφαλείας: παροχή πιο στοχευμένων,
προσωποποιημένων και προσβάσιμων υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις, αντιμετώπιση
απειλών, μέτρα επείγουσας απόκρισης και προστασίας σε περιπτώσεις απειλών.
- Χρήση της ΤΝ στο δημόσιο τομέα, ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα, ποιότητα και
ασφάλεια των δημοσίων υπηρεσιών.
- Επέκταση της παροχής δημόσιων ανοιχτών δεδομένων για απεριόριστη χρήση. Δημιουργία
πλατφόρμας ανοιχτών δεδομένων από την κυβέρνηση.
- Εντοπισμός κατάλληλων τομέων, όπου η ΤΝ μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις αρχές
ασφαλείας.
8. Διαθεσιμότητα δεδομένων και διευκόλυνση της χρήσης τους: μέτρα για την αύξηση της ποσότητας
χρησιμοποιήσιμων, υψηλής ποιότητας δεδομένων, χωρίς να παραβιάζονται προσωπικά δεδομένα
και άλλα δικαιώματα.
- Αξιολόγηση της ζήτησης για δεδομένα και υποδομές και της προθυμίας δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα να συνεργαστούν για τον διαμοιρασμό των δεδομένων τους. Πρόθεση για
δημιουργία μιας κεντρικής, εθνικής, εμπιστευτικής και ελεύθερα προσβάσιμης υποδομής
δεδομένων και κατασκευή μιας πλατφόρμας cloud με αναβαθμίσιμη αποθηκευτική και
υπολογιστική ικανότητα, πάνω στην οποία η υποδομή θα μπορεί να λειτουργήσει.
- Συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας δημιουργίας
ενός ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων.
- Καθορισμός κινήτρων και διαμόρφωση συνθηκών που καθιστούν ευκολότερο τον εθελοντικό
διαμοιρασμό δεδομένων, με τρόπο συμβατό με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων.
- Σχηματισμός συνεργασιών δεδομένων μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών ινστιτούτων.
- Καθορισμός κινήτρων και διαμόρφωση συνθηκών, ώστε να δημιουργηθεί από τους ερευνητές
υποδομή που θα καθιστά εύκολη την πρόσβαση σε δεδομένα από ένα κεντρικό σημείο και
την επεξεργασία αποκεντρωμένα συλλεχθέντων δεδομένων.
- Ανάπτυξη κινήτρων για σχηματισμό «συνεργασιών δεδομένων», με τρόπο συμβατό με το
νόμο περί ανταγωνισμού.
- Αξιολόγηση της δυνατότητας διάθεσης data sets που έχουν δημιουργηθεί από δημόσια
χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα σε τρίτους, με ταυτόχρονη εξασφάλιση της προστασίας
δεδομένων.
- Δημιουργία υποδομής υψηλών επιδόσεων (100 gigabits / δευτ.) με σκοπό τη βελτίωση της
πρόσβασης σε γεω-δεδομένα.
- Στοχευμένη χρηματοδότηση για ανοιχτά data sets, κατάλληλων για «εκπαίδευση» selflearning συστημάτων, που να είναι συμβατά με τους κανόνες προστασίας δεδομένων.
- Ενθάρρυνση στοχευμένης χρηματοδότησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για Ε&Α στους τομείς της
ανωνυμοποίησης και χρήσης synthetic data και small data. Διερεύνηση για δυνατότητα
χρηματοδότησης και σε εθνικό επίπεδο.
- Αξιολόγηση της αναγκαιότητας για επιπλέον χρηματοδότηση για διαχείριση δεδομένων στο
δημόσιο τομέα, σε ομοσπονδιακό επίπεδο.
- Πρόσκληση στις αρχές προστασίας δεδομένων και επιχειρηματικές οργανώσεις για συζήτηση
στρογγυλής τραπέζης και συνεργασία για τον καθορισμό κοινών κατευθυντήριων γραμμών,
που θα διέπουν την ανάπτυξη και χρήση συστημάτων ΤΝ με τρόπο συμβατό με τους
κανονισμούς προστασίας δεδομένων.
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- Ενίσχυση και επέκταση έρευνας για την ανταλλαγή και διαλειτουργικότητα βιομηχανικών
δεδομένων.
- Χρηματοδότηση για την ανάπτυξη προτύπων για formats δεδομένων και ενθάρρυνση
συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ.
- Στοχευμένη χρηματοδότηση για τη χρήση συστημάτων ΤΝ στον κλάδο υγείας.
9. Προσαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου για αποφάσεις, υπηρεσίες και προϊόντα βασισμένα σε
μηχανισμούς και ΤΝ, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία εναντίον προκατάληψης, διακριτικής
μεταχείρισης, χειραγώγησης, κ.λπ.
- Εξέταση από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση των νομικών πλαισίων που ρυθμίζουν τη χρήση
προσωπικών και μη δεδομένων για εφαρμογές ΤΝ και προσαρμογή τους αν διαπιστωθούν
κενά.
- Εκτίμηση από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση του τρόπου με τον οποίο τα συστήματα ΤΝ
μπορούν να καταστούν διαφανή, προβλέψιμα και επαληθεύσιμα, ώστε να εμποδίζουν
αποτελεσματικά τη στρέβλωση, διάκριση, χειραγώγηση ή άλλης μορφής ακατάλληλη χρήση,
κυρίως σε περιπτώσεις χρήσης αλγοριθμικών προβλέψεων και εφαρμογών λήψης
αποφάσεων.
- Χρηματοδότηση από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση για την ανάπτυξη καινοτόμων
εφαρμογών που στηρίζουν την αυτοδιάθεση, την κοινωνική ένταξη, την πολιτιστική
συμμετοχή και την προστασία της ιδιωτικότητας των πολιτών.
- Προσαρμογή από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση του νομικού πλαισίου για την πνευματική
ιδιοκτησία, ώστε να χρησιμοποιείται ευκολότερα το text και data mining (TDM) ως βάση για
την εκμάθηση μηχανής, τόσο για εμπορικούς, όσο και για μη εμπορικούς σκοπούς.
10. Καθορισμός προτύπων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο μέσω των φορέων DIN / DKE.
- Χρηματοδότηση experts από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, κυρίως από ΜμΕ και start-ups,
ώστε να συμμετάσχουν σε διεθνείς διαδικασίες προτυποποίησης.
- Υποστήριξη από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της προτυποποίησης της ορολογίας και
κατηγοριών ΤΝ (περιλαμβανομένων των βαθμών αυτοματοποίησης, της ικανότητας selflearning και των σχετιζόμενων κινδύνων).
- Συνεργασία της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης με το Γερμανικό Ινστιτούτο Προτυποποίησης
(DIN) για την ανάπτυξη ενός οδικού χάρτη προτυποποίησης στον τομέα της ΤΝ.
- Έναρξη πρωτοβουλίας από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση για την καλύτερη αντιπροσώπευση
των ευρωπαϊκών συμφερόντων στους διεθνείς οργανισμούς προτυποποίησης, μέσω
συνεργασίας με επιχειρηματική κοινότητα, πανεπιστήμια και οργανισμούς προτυποποίησης.
11. Εθνικό και διεθνές networking: εντατικοποίηση διεθνών και διμερών / πολυμερών συνεργασιών
στον τομέα της ΤΝ.
- Συντονισμός των μέτρων της στρατηγικής για την ΤΝ με άλλες πρωτοβουλίες που
αναλαμβάνονται από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση (π.χ. High-Tech Strategy 2025).
- Στενότερη συνεργασία με τους φορείς της ΕΕ, ιδίως με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτημέλη, για την ανάπτυξη του πλαισίου που ρυθμίζει τη χρήση της ΤΝ στην Ψηφιακή Ενιαία
Αγορά και την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής ΤΝ.
- Ανάμιξη σε διάλογο και –αν είναι δυνατόν- επίτευξη συμφωνίας για κοινές κατευθυντήριες
γραμμές με άλλους επικεφαλής οργανισμούς (π.χ. G7, G20).
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- Δημιουργία ικανοτήτων και γνώσης για την ΤΝ σε αναπτυσσόμενες χώρες, υπό το πρίσμα της
οικονομικής συνεργασίας, ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν σε αυτές οικονομικές και
κοινωνικές ευκαιρίες.
12. Διεξαγωγή κοινωνικού διαλόγου και περαιτέρω ανάπτυξη του πλαισίου για πολιτική: η έλευση
της ΤΝ στη χώρα απαιτεί εντατικό κοινωνικό διάλογο και ευκαιρίες σε όλους για να συμμετάσχουν.
Για το λόγο αυτό, η κυβέρνηση θα εντείνει τον κοινωνικό διάλογο και την εκπαίδευση στην ΤΝ και
θα παρουσιάσει με διαφάνεια τις ευκαιρίες για κάθε ιδιώτη και το κοινό καλό, καθώς και πιθανούς
κινδύνους και προκλήσεις.
- Δημιουργία ενός Digital Work and Society Future Fund για να προωθήσει το μήνυμα, αλλά και
τη διεπιστημονική τεχνολογία προς όφελος της κοινωνίας.
- Μετασχηματισμός της Plattform Lernende Systeme σε μια Πλατφόρμα ΤΝ, η οποία θα
φιλοξενήσει διάλογο μεταξύ κυβέρνησης, επιστημονικής κοινότητας και εμπορίου με την
κοινωνία των πολιτών.
- Διαβουλεύσεις μεταξύ κοινωνικών εταίρων πάνω στη βιώσιμη ενσωμάτωση της ΤΝ στην
αγορά εργασίας.
- Δημιουργία επικοινωνιακής στρατηγικής για την ΤΝ από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση.

4. Δανία
Η στρατηγική National Strategy for Artificial Intelligence θέτει 4 βασικούς στόχους:
 Διαμόρφωση δεοντολογικής και ανθρωποκεντρικής ΤΝ:
- Ενσωμάτωση αρχών δεοντολογίας στην ανάπτυξη και χρήση ΤΝ, ώστε να διασφαλιστεί
σεβασμός για τους πολίτες, τα δικαιώματά τους και τη δημοκρατία.
- Προσέλκυση γνώσης και έργων στη Δανία, μέσω αξιοποίησης ευκαιριών για την ανάπτυξη
και χρήση υπεύθυνης ΤΝ.
- Ορισμός της υπευθυνότητας ως κατευθυντήριο αρχή για την ανάπτυξη και χρήση ΤΝ.
 Ενίσχυση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, ώστε να αναπτυχθούν λύσεις για τους πολίτες, τις
επιχειρήσεις και το δημόσιο τομέα.
- Περαιτέρω προτεραιοποίηση την έρευνας στις ψηφιακές τεχνολογίες, όπως η ΤΝ, τα
επόμενα χρόνια.
- Καλύτερη πρόσβαση σε δεδομένα υψηλής ποιότητας για ερευνητές στην ΤΝ.
- Διαμόρφωση πλαισίου για την προσέλκυση, ανάπτυξη και διατήρηση ερευνητικών
ταλέντων στην ΤΝ.
 Ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα μέσω της ανάπτυξης και χρήσης ΤΝ:
- Ανάδειξη της Δανίας ως μια από τις κορυφαίες χώρες στην αξιοποίηση δεδομένων και
νέων επιχειρηματικών μοντέλων, βασισμένων στην υπεύθυνη ανάπτυξη και χρήση ΤΝ.
- Αύξηση των επενδύσεων των επιχειρήσεων στην υπεύθυνη ΤΝ.
- Βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε εργαζομένους με ψηφιακές δεξιότητες,
δεδομένα και πρόσφατη έρευνα στην ΤΝ.
 Χρήση της ΤΝ στο δημόσιο τομέα για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών:
- Ανάδειξη του δημόσιου τομέα της Δανίας στις κορυφαίες θέσεις αναφορικά με τη χρήση
δεδομένων και ΤΝ για τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών.
- Διαμόρφωση πλαισίου και μεθόδων για τη στήριξη της υπεύθυνης χρήσης ΤΝ, ώστε οι
επενδύσεις και οι λύσεις να χρησιμοποιηθούν όσο το δυνατόν καλύτερα.
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- Διαμόρφωση πλαισίου ώστε οι αρχές να χρησιμοποιούν δεδομένα για την ανάπτυξη ΤΝ.
Ως εκ τούτου, η κυβέρνηση της Δανίας, έχει επικεντρώσει τη στρατηγική της σε 5 τομείς:






Διαμόρφωση αρχών δεοντολογίας για την ΤΝ.
Περισσότερα και καλύτερα δεδομένα.
Ισχυρές δεξιότητες και έρευνα.
Αύξηση των επενδύσεων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
Ανάπτυξη λύσεων ΤΝ σε 4 κλάδους προτεραιότητας: υγεία, ενέργεια & υπηρεσίες κοινής
ωφέλειας, γεωργία και μεταφορές.

Συνολικά, η κυβέρνηση έχει καθορίσει 24 μέτρα τα οποία αφορούν την ενίσχυση της
κυβερνοασφάλειας, το «άνοιγμα» των δημόσιων δεδομένων, την ενίσχυση των δεξιοτήτων με
περαιτέρω εκπαίδευση, την αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων μέσω investment pool, κ.ά.
1. Αρχές για την υπεύθυνη ανάπτυξη και χρήση ΤΝ
1.1 Καθορισμός αρχών δεοντολογίας για ΤΝ: αυτοπροσδιορισμός, αξιοπρέπεια, υπευθυνότητα,
δυνατότητα επεξήγησης, ισότητα & δικαιοσύνη, δεοντολογική ανάπτυξη.
1.2 Ίδρυση Συμβουλίου Data Ethics το 2019: Θα παρέχει υποδείξεις στον τομέα της δεοντολογίας
και θα στηρίζει τη δημόσια διαβούλευση σε σχετικά θέματα.
1.3 Ασφάλεια και ΤΝ: Ανάπτυξη ασφαλών λύσεων και έλεγχος αυτών ώστε να διαπιστωθεί η
ανθεκτικότητά τους σε επιθέσεις. Επίσης, στα πλαίσια της εθνικής στρατηγικής κυβερνοασφάλειας,
θα διατεθούν από το υπουργείο Άμυνας περίπου €200 εκ. για τον ευρύτερο τομέα της ασφάλειας.
1.4 Νομική σαφήνεια στην ανάπτυξη και χρήση ΤΝ: Σύσταση διυπουργικού working group, το
οποίο θα διαπιστώσει αν τα θέματα που προκύπτουν σχετικά με τη χρήση ΤΝ μπορούν να
διευθετηθούν στα πλαίσια του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου, ή αν χρειάζονται νέες
κατευθυντήριες γραμμές.
1.5 Διαφανής χρήση ΤΝ από το δημόσιο τομέα: Η κυβέρνηση θα καθορίσει μεθόδους και αρχές οι
οποίες θα ανταποκριθούν στις απαιτήσεις για διαφάνεια (στα πλαίσια αυτά, θα υλοποιηθεί σχετικό
πιλοτικό έργο).
1.6 Υπεύθυνη και βιώσιμη χρήση δεδομένων από τις επιχειρήσεις: Ανάπτυξη εργαλειοθήκης, η
οποία θα παρέχει κατευθυντήριες αρχές για την υπεύθυνη χρήση δεδομένων από τον ιδιωτικό
τομέα. Τροποποίηση του Financial Statements Act, ώστε οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις να
υποχρεώνονται να γνωστοποιούν την πολιτική δεοντολογίας τους. Καθιέρωση ετικέτας data-ethics.
1.7 Ανάπτυξη νέων προτύπων ΤΝ: Προσπάθεια για διαμόρφωση των επικείμενων ευρωπαϊκών
προτύπων βάσει των αναγκών των δανέζικων επιχειρήσεων. Η κυβέρνηση έχει ήδη υπό την ευθύνη
της τη γραμματεία του επικείμενου ευρωπαϊκού focus group, το οποίο θα εντοπίσει τις ανάγκες
προτυποποίησης στην ΤΝ. Επίσης, θα αναπτυχθούν εθνικές τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με τις
εγχώριες ανάγκες.
2. Περισσότερα και καλύτερης ποιότητας δεδομένα
Η Δανία έχει ήδη προβεί σε κάποιες ενέργειες, ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση στα δημόσια δεδομένα
και να αξιοποιηθούν καλύτερα (κάτι που βέβαια προϋποθέτει και τις ανάλογες υποδομές μεταφοράς,
επεξεργασίας και αποθήκευσης). Χαρακτηριστικά:
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 Πρόγραμμα Basic Data: από το 2012 διαθέτει δεδομένα σχετικά με ακίνητη περιουσία,
διευθύνσεις, δρόμους και περιοχές, βροχοπτώσεις και κλίμα, γεωγραφία, επιχειρήσεις.
 Το 2018 η κυβέρνηση αποφάσισε να διαθέσει δεδομένα κλιματολογικών συνθηκών από το
Δανέζικο Μετεωρολογικό Ινστιτούτο. Μέχρι το 2023, μια σημαντική ποσότητα data sets
μετεωρολογικών παρατηρήσεων και προβλέψεων θα είναι ελεύθερα διαθέσιμη προς όλους.
 Πρόγραμμα Health Data: διάθεση €38,3 εκ. για τη διασφάλιση καλύτερης ποιότητας δεδομένων
και την ενίσχυση της συνεργασίας στα δεδομένα υγείας.
 Η Δανία, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας, και μέσω των προγραμμάτων
Copernicus και Galileo, συλλέγει και διαθέτει ελεύθερα δεδομένα σχετικά με τον καιρό, το κλίμα
και το περιβάλλον.
Πάντως, αν και οι παραπάνω πρωτοβουλίες αποτελούν σαφώς ικανοποιητικά βήματα, η χρήση
δεδομένων παραμένει χαμηλή, ενώ κάποια μεγάλα δημόσια data sets δεν είναι ακόμα διαθέσιμα σε
ερευνητές και επιχειρήσεις, ώστε να αναπτυχθούν εφαρμογές. Για το λόγο αυτό, η κυβέρνηση
προτείνει τις ακόλουθες πρωτοβουλίες, για περισσότερα και καλύτερα μη-προσωπικά δεδομένα:
2.1 Κοινή τοπική γλώσσα (language technology): Ανάπτυξηενός ανοιχτού γλωσσικού κώδικα, ο
οποίος θα είναι ελεύθερα διαθέσιμος προς όλους. Το γεγονός αυτό, θα επιτρέψει την ανάπτυξη
λύσεων όπως αναγνώριση φωνής στα δανικά.
2.2 Καλύτερη πρόσβαση σε δημόσια δεδομένα: Ορισμός 5 δημόσιων data sets από την κυβέρνηση
το 2020 και το 2021, τα οποία θα είναι διαθέσιμα για εταιρείες, ερευνητές και δημόσιες αρχές ως
μη-προσωπικά δεδομένα. Δεν θα περιέχονται προσωπικά δεδομένα, αλλά δεδομένα σε τομείς όπως
τοποθεσία (location data), γλώσσα (language data), περιβάλλον (image & statistical data).
2.3 Περισσότερα δεδομένα cloud για χρήση σε ΤΝ: Χρήση ασφαλών λύσεων cloud από τις αρχές,
καθώς έτσι εξασφαλίζεται φθηνή πρόσβαση σε πολύ υψηλή υπολογιστική δύναμη και δυνατότητα
αποθήκευσης (ουσιαστικά το cloudαποτελεί προϋπόθεση για την ΤΝ).
2.4 Βελτιωμένη πρόσβαση σε δεδομένα εκτός Δανίας: Αξιοποίηση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη
διαμόρφωση ενός κοινού ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων, ώστε να επωφεληθούν οι επιχειρήσεις
της Δανίας. Η κυβέρνηση επιθυμεί να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα που οι χώρες-μέλη θα
υποχρεωθούν να διαθέσουν προς κοινή χρήση θα είναι χρήσιμα για τις εταιρείες της χώρας.
3. Ισχυρές δεξιότητες και νέα γνώση μέσω έρευνας
Οι IT specialists αποτελούν μόλις το 4% του συνόλου των εργαζομένων, ενώ 6 στις 10 επιχειρήσεις
αντιμετωπίζουν δυσκολίες εξεύρεσης προσωπικού με τις κατάλληλες ψηφιακές δεξιότητες. Πάντως, οι
εισαγωγές νέων στις σχολές ΙΤ ανώτατης εκπαίδευσης την τελευταία δεκαετία αυξήθηκαν κατά 50%,
ενώ η χώρα κατατάσσεται 4η μεταξύ των 35 χωρών του ΟΟΣΑ αναφορικά με την εκπαίδευση νέων στις
ΤΠΕ. Ωστόσο, η έμφαση στην εκπαίδευση πρέπει να διατηρηθεί ώστε η χώρα να αποτελέσει πρωτοπόρο
στην ανάπτυξη ΤΝ.
Επιπλέον, χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση των ερευνητικών υποδομών και δραστηριοτήτων, κάτι που
θα συμβάλει και στη διατήρηση ταλέντου. Όμως, απαιτείται πρόσβαση στις σύγχρονες υποδομές που
κατασκευάζει η ΕΕ, καθώς η Δανία δύσκολα μπορεί να αναπτύξει δικές της. Στα πλαίσια αυτά, η χώρα
από το 2018 συμμετέχει στο έργο EuroHPC της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο αφορά την κατασκευή
ενός super computer που θα μπορεί να επεξεργαστεί τεράστιες ποσότητες δεδομένων για χρήση σε
τομείς όπως κλιματική αλλαγή και κυβερνοασφάλεια.
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Η Δανία ήδη υλοποιεί κάποιες δράσεις για τη βελτίωση των δεξιοτήτων, αλλά και την ενίσχυση της
έρευνας σε νέες τεχνολογίες. Ενδεικτικά:
 Πρόγραμμα Technology Pact με στόχο την κατάρτιση 10.000 φοιτητών με δεξιότητες STEM σε
ορίζοντα δεκαετίας. Ενθάρρυνση των νέων να παρακολουθήσουν προγράμματα σπουδών
προσανατολισμένα στην ΤΝ.
 Πρόγραμμα ταλέντων από την κυβέρνηση, ύψους €25 εκ., το οποίο παρέχει προοπτικές και
προκλήσεις στους πιο «προχωρημένους» φοιτητές, ώστε να ενισχύσουν περαιτέρω τις
δεξιότητές τους.
 Δοκιμαστικό πρόγραμμα, στα πλαίσια της ψηφιακής στρατηγικής, για την εξοικείωση των
μαθητών σε νέες τεχνολογίες στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
 Τα επόμενα χρόνια τα πανεπιστήμια θα ενσωματώσουν στα προγράμματα σπουδών τους
δεξιότητες όπως κωδικοποίηση (coding), ανάλυση δεδομένων και κατανόηση της τεχνολογίας.
 Δέσμευση για την υλοποίηση έργων, κατόπιν υπόδειξης του Disruption Council, για τη
βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των καθηγητών.
 Κέντρα καινοτομίας σε 8 πόλεις, τα οποία υποστηρίζουν τη συνεργατική επιστημονική έρευνα
σε διάφορους τομείς, μεταξύ των οποίων και ΤΝ.
 Διάθεση €27 εκ. από την κυβέρνηση (κονδύλι κρατικού προϋπολογισμού) στο Innovation
Fund Denmark για τη διεξαγωγή έρευνας σε νέες τεχνολογικές δυνατότητες.
 Από το παραπάνω κονδύλι, τα €13,4 εκ. θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία εθνικού
κέντρου έρευνας σε νέες ψηφιακές τεχνολογίες, κάτι που θα βοηθήσει στο σχηματισμό talent
pool.
 Διάθεση €10,7 εκ. από τον κρατικό προϋπολογισμό στο Independent Research Fund Denmark
για έρευνα σε ψηφιακές τεχνολογίες, περιλαμβανομένης της ΤΝ.
Παράλληλα με τις ανωτέρω ενέργειες, η κυβέρνηση προτείνει τις ακόλουθες πρωτοβουλίες:
3.1 Διάλογος με δημόσιους οργανισμούς χρηματοδότησης ερευνών, ώστε να διασαφηνίζεται αν
υφίστανται δυνατότητες στήριξης ερευνητικών έργων στην ΤΝ. Η σύγκλιση αυτή θεωρείται χρήσιμη,
καθώς ενίοτε η έρευνα σε ΤΝ δεν ταιριάζει με τα προγράμματα χρηματοδότησης.
3.2 Πιο ισχυρές ψηφιακές δεξιότητες στην κεντρική κυβέρνηση:συνεχής κατάρτιση των
εργαζομένων σε νέες τεχνολογίες, συνεργασία με πανεπιστήμια για σειρές μαθημάτων που
απευθύνονται στους ΙΤ specialists.
3.3 Ισχυρή συμμετοχή της Δανίας στα προγράμματα Horizon 2020 και Horizon Europe της ΕΕ.
3.4 Πιο ισχυρές ψηφιακές δεξιότητες μέσω συνεχούς και περαιτέρω εκπαίδευσης των ενηλίκων.
Από τα τέλη του 2017 υπάρχει σχέδιο για τη δημιουργία ενός συστήματος δια βίου μάθησης
ενηλίκων, για τη χρηματοδότηση του οποίου συστάθηκε ένα μεταβατικό fund €12,7 εκ. το χρόνο
(+€1,1 εκ. για πρόσθετες δραστηριότητες). Επίσης, σε συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους και
εκπροσώπους από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, η κυβέρνηση σύστησε ομάδα εργασίας για τη
δια βίου μάθηση, η οποία θα παρέχει συμβουλές για τις ανάγκες στην αγορά εργασίας ενόψει των
τεχνολογικών εξελίξεων, την αναγκαιότητα νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, κ.λπ. (€5 εκ. το
χρόνο για τις πρωτοβουλίες που θα υλοποιούνται κατόπιν υποδείξεων τις ομάδας).
4. Αύξηση επενδύσεων
Το ύψος των επενδύσεων σε ΤΝ στον ιδιωτικό τομέα είναι ακόμα χαμηλό (περίπου 0,2% του συνόλου
των ιδιωτικών επενδύσεων τη δεκαετία 2008-2018), με μόνο 5% των επιχειρήσεων να χρησιμοποιούν
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την τεχνολογία. Η ίδια εικόνα επικρατεί και το δημόσιο τομέα, καθώς μόλις 3% των δήμων παρέχουν
υπηρεσίες βάσει ΤΝ.
Πρόθεση της κυβέρνησης είναι η δημιουργία ενός επενδυτικού ταμείου €27 εκ. για την υιοθέτηση νέων
τεχνολογιών από τους δήμους και τις περιφέρειες. Αν περιληφθούν και οι πρωτοβουλίες που έχουν
ήδη ξεκινήσει, το fund θα έχει συνολικό προϋπολογισμό €55 εκ. έως το 2022.
Επίσης, έχουν ήδη καταρτιστεί συμβόλαια μεταξύ επιχειρήσεων και 7 ινστιτούτων GTS (πάροχοι
τεχνολογικών υπηρεσιών), με αντικείμενο τη δοκιμή νέων λύσεων στις εγκαταστάσεις των τελευταίων.
Στα πλαίσια αυτά, έχουν διατεθεί €80,5 εκ. για την ανάπτυξη τεχνολογικών υπηρεσιών, για την περίοδο
2019-2020.
Ακολούθως, προτείνονται 5 πρωτοβουλίες ενίσχυσης των επενδύσεων στον ιδιωτικό και δημόσιο
τομέα:
4.1 Κομβικά έργα: υλοποίηση έργων ΤΝ καθοριστικής σημασίας στο δημόσιο τομέα, τα οποία θα
συμβάλουν αφενός στη βελτίωση της ποιότητας και παραγωγικότητας βασικών υπηρεσιών και
αφετέρου στην απόκτηση εμπειρίας. Καθορίζονται 3 τομείς στους οποίους τα εν λόγω έργα θα
υλοποιηθούν: υγεία, κοινωνική προστασία & απασχόληση, διεκπεραίωση υποθέσεων μεταξύ
φορέων. Οι λόγοι επιλογής τους σχετίζονται με τη σημαντική ποσότητα εργασιών που μπορούν να
αυτοματοποιηθούν και την πληθώρα των διαθέσιμων δεδομένων.
4.2 Περισσότερες επενδύσεις σε επιχειρήσεις της Δανίας: πιλοτικό project για τη δημιουργία
επενδυτικού fund €3,1 εκ. για 4 χρόνια, το οποίο θα απευθύνεται σε επιχειρήσεις με επιχειρηματικό
μοντέλο δομημένο στην ΤΝ. Η διαχείριση θα γίνεται από το Danish Growth Fund, το οποίο θα συνεπενδύσει με τον ιδιωτικό τομέα σε καινοτόμες πρωτοβουλίες ΤΝ.
4.3 Συμφωνία επενδύσεων με την ΕΕ: το Danish Growth Fund θα εξετάσει τη δυνατότητα να
συνάψει συμφωνία επενδύσεων με τον επικείμενο οργανισμό ΤΝ της ΕΕ, σε τομείς που αποτελούν
φυσική επέκταση των τρεχουσών επενδύσεων του fund. Η δράση αναμένεται να διευκολύνει την
πρόσβαση των Δανών επιχειρηματιών σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.
4.4 Μεγαλύτερος διαμοιρασμός της γνώσης στις δημόσιες αρχές: το Εθνικό Κέντρο για την
Καινοτομία του Δημόσιου Τομέα (COI) θα ενισχύσει την αποτελεσματικότερη ανάπτυξη και χρήση
νέων τεχνολογιών, περιλαμβανομένης της ΤΝ, στο δημόσιο τομέα. Επίσης, θα υποστηρίξει τη
συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ώστε το δημόσιο να αποκτήσει σε μεγαλύτερο
βαθμό ικανότητες, πόρους και εμπειρία του ιδιωτικού τομέα.
4.5 Η Δανία ως ένα ελκυστικό περιβάλλον ανάπτυξης: στα πλαίσια της πολιτικής για την ψηφιακή
ανάπτυξη της Δανίας, η κυβέρνηση έχει διαθέσει €15 εκ. για την πρωτοβουλία Digital Hub Denmark,
η οποία –μεταξύ άλλων- στοχεύει να ενισχύσει την εικόνα της χώρας ως ελκυστικό περιβάλλον για
την ΤΝ. Δράσεις: προώθηση εγχώριων λύσεων σε διεθνείς τεχνολογικές εκθέσεις και εμπορικές
αποστολές, παρουσίαση δανέζικων λύσεων, εκστρατεία για την υπεύθυνη χρήση ΤΝ στη χώρα,
προσέλκυση ξένων επενδύσεων στον ψηφιακό τομέα, κ.λπ.
5. Τομείς ενδιαφέροντος
Επιλέχθηκαν 4 τομείς υψηλού ενδιαφέροντος, στους οποίους λόγω των ευνοϊκών προϋποθέσεων που
εντοπίζονται (κυρίως υψηλής ποιότητας δεδομένα), θα εφαρμοστούν ειδικά μέτρα για την ανάπτυξη
λύσεων ΤΝ.
5.1 Υγεία: επιδιώκεται ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα υγείας, γρηγορότερη και ακριβέστερη
διάγνωση των ασθενειών, προτεραιοποίηση πιο επειγουσών περιπτώσεων ασθενών, νοσηλεία
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ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ασθενή, καλύτερη αξιοποίηση της δυναμικότητας των νοσοκομείων. Η
κυβέρνηση έχει ήδη εκδηλώσει την πρόθεσή της για ψηφιακό μετασχηματισμό του κλάδου με τις
πρωτοβουλίες Digital Health Strategy 2018-2022 και Health in the future (σχετίζεται με δεδομένα).
5.2 Ενέργεια & υπηρεσίες κοινής ωφέλειας: υποστήριξη της «πράσινης» μετάβασης (π.χ.
παραγωγή της ακριβούς ποσότητας ενέργειας που χρειάζεται) μέσω ενός πιο ευέλικτου και
ολοκληρωμένου συστήματος παραγωγής ενέργειας, ενεργειακά κτίρια. Ωστόσο, απαιτείται
ελεύθερη διάθεση των δεδομένων κατανάλωσης.
Αξιοποίηση των γεω-δεδομένων για διάφορες λύσεις (π.χ. στις τηλεπικοινωνίες, στις ασφάλειες για
τον υπολογισμό των premiums σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών). Πρόθεση έναρξης του
project “Automatic photo recognition Geo Danmark”, το οποίο θα προσφέρει επικαιροποιημένα και
καλύτερα mapdata (χαρτογράφηση της Δανίας).
5.3 Γεωργία: μεγαλύτερη ακρίβεια στις ποσότητες και σημεία σποράς και λίπανσης, καλύτερη
χρήση των εισροών. Πιλοτικά έργα σχετικά με: α) τη διακύμανση της ποσότητας των λιπασμάτων
ανάλογα με τις ανάγκες των καλλιεργειών και β) την «έξυπνη» ύδρευση ανάλογα με τη σύσταση των
εδαφών και προβλέψεων βάσει κλιματολογικών και εδαφολογικών συνθηκών.
5.4 Μεταφορές: χρήση της ΤΝ για πιο ασφαλείς, φθηνές και «πράσινες» μεταφορές. Σημαντικά
πλεονεκτήματα μέσω της βέλτιστης διαχείρισης της κυκλοφορίας και της χρήσης real-time
δεδομένων για την κίνηση. Αξιοποίηση των δεδομένων των δημόσιων μέσων μεταφοράς
(δρομολόγια, καθυστερήσεις, κ.λπ.) για τη δημιουργία νέων υπηρεσιών. Ανάπτυξη τεχνολογιών
υποστήριξης της οδήγησης και μελλοντικά αυτόνομης οδήγησης, μέσω χρήσης real-time
δεδομένων, οι οποίες θα βελτιστοποιούν το σχεδιασμό των διαδρομών και θα βελτιώνουν την
ασφάλεια (π.χ. πρωτοβουλία Easier Public Transport). Εφαρμογές για την αποτροπή κυκλοφοριακής
συμφόρησης (πιλοτικό project “Better use of location data for mobile phones”).

5. Εσθονία
Η στρατηγική της Εσθονίας είναι δομημένη σε 4 πυλώνες, καλύπτοντας κυρίως τη διάχυση της ΤΝ σε
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, την ενίσχυση της Ε&Α και την ανάπτυξη δεξιοτήτων:
1. Ενίσχυση της διάχυσης της ΤΝ στο δημόσιο τομέα
Υφιστάμενες δράσεις και μέτρα
1.1 Διοργάνωση εκδηλώσεων από κυβερνητικούς φορείς για την παρουσίαση ιδεών και υφιστάμενων
λύσεων ΤΝ και τον εντοπισμό παραδειγμάτων / περιπτώσεων.
1.2 Διευκόλυνση της ανάπτυξης και της προετοιμασίας έργων ΤΝ από κυβερνητικούς φορείς.
1.3 Έργο Ε&Α στα πλαίσια του προγράμματος RITA για τη χρηματοδότηση έρευνας στην εφαρμογή
αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων με τη χρήση ΤΝ σε δημόσια ινστιτούτα της χώρας.
1.4 Ανάπτυξη διακυβέρνησης δεδομένων.
1.5 Πιλοτικό έργο consent management.
1.6 Ανάπτυξη αρχών για την υπεύθυνη χρήση των δεδομένων.
1.7 Αύξηση της διαθεσιμότητας των ανοικτών δεδομένων.
Πρόσθετες δράσεις και μέτρα
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1.8 Ένταξη ζητημάτων τεχνολογίας στα εκπαιδευτικά σεμινάρια της ανώτερης διοίκησης που
παρέχονται από το Γραφείο Διακυβέρνησης.
1.9 Έναρξη συναντήσεων ενός δικτύου στο δημόσιο τομέα, όπου τα δημόσια ινστιτούτα ανταλλάσσουν
εμπειρίες και προβληματισμούς και συζητούν για κοινούς στόχους και πρωτοβουλίες.
1.10 Ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών κατάρτισης σε managers και ειδικούς σε δημόσια ινστιτούτα,
σχετικά με τη χρησιμότητα της επιστήμης δεδομένων.
1.11 Ανάπτυξη και δημοσιοποίηση οδηγιών για την έναρξη και αξιολόγηση έργων ΤΝ
(περιλαμβανομένης της υπεύθυνης ανάπτυξης και βιώσιμης διαχείρισης λύσεων ΤΝ, μεθοδολογίας
μελέτης επιπτώσεων, κ.λπ.).
1.12 Ανάπτυξη online σειράς σεμιναρίων /μαθημάτων για την προώθηση της ευαισθητοποίησης πάνω
στην ΤΝ.
1.13 Ενημέρωση γύρω από πετυχημένα παραδείγματα και role models, μέσω ενός website (kratid.ee)
που θα προβάλει τρέχοντα έργα (σύντομη περιγραφή, στοιχεία επικοινωνίας).
1.14 Διάχυση γνώσης και ανταλλαγή εμπειριών γύρω από παραδείγματα εφαρμογής ΤΝ σε
διαφορετικά format, δίκτυα, κ.λπ.
1.15 Δημιουργία θέσεων εργασίας Chief Data Officer, τουλάχιστον σε υπουργικό επίπεδο.
1.16 Δημιουργία προγραμμάτων πρακτικής κατάρτισης σε θέματα προμήθειας / ανάθεσης έργων ΤΝ.
Ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών.
1.17 Διασφάλιση ευέλικτων και επαρκών χρηματοδοτικών πηγών για πιλοτικά έργα,
περιλαμβανομένων μέτρων χρηματοδότησης για την ανάπτυξη της ψηφιακής διακυβέρνησης (ακόμα
και για έργα ΤΝ που έχουν πιθανότητα αποτυχίας μεγαλύτερη του μέσου όρου).
1.18 Εξέταση της πιθανότητας, κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης, της παροχής
επιπλέον πίστωσης σε έργα που είναι στρατηγικής σημασίας (π.χ. αυτά που στοχεύουν στη διάχυση της
ΤΝ). Η δράση θα προτεραιοποιήσει έργα για την ανάπτυξη της τεχνολογίας, μεταξύ άλλων έργων που
σχετίζονται με ΙΤ.
1.19 Διαθεσιμότητα και επαναχρησιμοποίηση κομβικών μερών ΤΝ (hardware, βιβλιοθήκες, APIs, κ.λπ.),
τα οποία μπορούν να «εκπαιδευτούν» από τα εμπλεκόμενα ινστιτούτα βάσει των δεδομένων και των
αναγκών τους.
1.20 Ανάπτυξη τεχνολογικών sandboxes για τη δοκιμή και ανάπτυξη εφαρμογών ΤΝ για το δημόσιο
τομέα, ώστε να επιταχυνθεί η διάδοσή τους.
1.21 Ενδεχόμενο σχεδιασμού κοινών προμηθειών από δημόσιους φορείς.
1.22 Ενδεχόμενο ανάπτυξης και διάθεσης κοινής υποδομής ΙΤ. Οι δημόσιες αρχές θα έχουν πρόσβαση
σε επεξεργασία δεδομένων και λοιπές υποδομές, κάτι που θα επιτρέψει φθηνότερη, μεγαλύτερης
κλίμακας και ταχύτερη ανάπτυξη.
1.23 Σχεδιασμός της διάχυσης της ΤΝ ως μια συνεχής, εξελικτική διαδικασία και όχι ως ένα
μεμονωμένο έργο. Η θεώρηση αυτή θα καθιερωθεί ως προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση έργων ΙΤ.
1.24 Καθιέρωση τεχνικών απαιτήσεων βιωσιμότητας ως προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση
ανάπτυξης λύσεων ΤΝ. Οι κατευθυντήριες αρχές και προδιαγραφές θα μπορούσαν να τεθούν από το
Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων & Επικοινωνιών.
1.25 Έναρξη deep dive workshops στη διακυβέρνηση δεδομένων, με συνεργασία των STAT και
Υπουργείου Οικονομικών Υποθέσεων & Επικοινωνιών. Με τον τρόπο αυτό, οι δημόσιες διευθύνσεις θα
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μπορέσουν να συντάξουν κατάλογο δεδομένων, να οργανώσουν τα μεταδεδομένα και να προβούν σε
μια αρχική εκτίμηση της ποιότητας των δεδομένων.
1.26 Εφαρμογή υποστηρικτικού μέτρου για τη χρηματοδότηση της διενέργειας ελέγχου δεδομένων στις
δημόσιες διευθύνσεις.
1.27 Καθιέρωση της απαίτησης για επιλέξιμη ΤΝ (eligibility) ως προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση
έργων ΙΤ.
1.28 Εκτίμηση και βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων, μέσω της αναβάθμισης του
σημασιολογικού (semantic) διαλειτουργικού πλαισίου, ώστε να ανταποκρίνεται στις τωρινές και
μελλοντικές ανάγκες.
1.29 Παρακολούθηση των πρωτοβουλιών της ΕΕ που στοχεύουν στην ανάπτυξη μιας κοινής υποδομής
δεδομένων και κοινών πλατφορμών δεδομένων.
1.30 Ανάπτυξη του έργου Bürokratt AI για τη διαλειτουργικότητα των λύσεων ΤΝ για το δημόσιο τομέα
και κοινές διεπαφές για τη χρήση των δημοσίων υπηρεσιών από τους πολίτες.
2. Ενίσχυση της διάχυσης της ΤΝ στον ιδιωτικό τομέα
Υφιστάμενες δράσεις και μέτρα
2.1 Υφιστάμενα χρηματοδοτικά μέτρα για τη στήριξη της ανάπτυξης προϊόντων και λύσεων ΤΝ:
κουπόνια καινοτομίας, κουπόνια ανάπτυξης, επιδοτήσεις για την ανάπτυξη προϊόντων.
2.2 Πρόγραμμα τεχνολογίας κέντρου δεξιοτήτων της EAS. Πρόκειται για υποστηρικτικό μέτρο με στόχο
την κινητοποίηση των επιχειρήσεων για τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και τη συνεργασία με
ερευνητικά κέντρα.
Πρόσθετες δράσεις και μέτρα
2.3 Ανάθεση σε έναν οργανισμό πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη του τομέα της ΤΝ και της
συστηματικής ενημέρωσης για την τεχνολογία στη χώρα, ή ίδρυση ενός φορέα αν κριθεί απαραίτητο.
Π.χ. DIH με ειδίκευση στην ΤΝ.
2.4 Συντήρηση και ανανέωση του kratid.ee, όπου οι επιχειρηματίες μπορούν να βρουν χρήσιμη
πληροφόρηση για την πραγματοποίηση έργων ΤΝ.
2.5 Προετοιμασία online σεμιναρίων για την ενημέρωση του κοινού για την ΤΝ.
2.6 Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός προγράμματος κατάρτισης για την εφαρμογή της ΤΝ, με στόχευση σε
στελέχη επιχειρήσεων και φιλόδοξες επιχειρήσεις που έχουν τη δυνατότητα ανάπτυξης λύσεων ΤΝ.
2.7 Επέκταση των υφιστάμενων μέτρων της EAS για την ενίσχυση της ψηφιοποίησης, με την ένταξη
θεμάτων ΤΝ.
2.8 Έναρξη ενός νέου κυβερνητικού μέτρου, με προϋπολογισμό €50 εκ. για την περίοδο 2019-2021, για
να επιταχύνει την ψηφιοποίηση (μέσω και της χρήσης ΤΝ) επιλεγμένων κλάδων της οικονομίας.
2.9 Στήριξη της ψηφιοποίησης σε εταιρείες του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, μεταφορών και
αποθήκευσης, κατασκευών και άλλων κλάδων.
2.10 Διοργάνωση διαγωνισμού καινοτομίας. Η κυβέρνηση θα μπορούσε να επιδοτήσει μέχρι 10
προτάσεις με έναν προϋπολογισμό περίπου €100.000.
2.11 Ενίσχυση πιλοτικών έργων ΤΝ ανάπτυξης προϊόντων με έως €50.000 ανά έργο. Ο στόχος θα
μπορούσε να είναι τουλάχιστον 40 έργα. Ο κύριος στόχος του μέτρου είναι η διευκόλυνση της
πρόσβασης σε χρηματοδότηση για έργα των επιπέδων TRL 4-6.
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2.12 Ενίσχυση πιλοτικών έργων ΤΝ ανάπτυξης προϊόντων με έως €200.000 ανά έργο. Ο στόχος θα
μπορούσε να είναι τουλάχιστον 20 έργα. Ο κύριος στόχος του μέτρου είναι η διευκόλυνση της
πρόσβασης σε χρηματοδότηση για έργα των επιπέδων TRL 5-7.
3. Ενίσχυση της Ε&Α στην ΤΝ και της εκπαίδευσης
Υφιστάμενες δράσεις και μέτρα
3.1 Μέτρο χρηματοδότησης για την ενίσχυση της έρευνας στις ΤΠΕ, στα πλαίσια του προγράμματος της
IT Academy (€1,5 εκ. το χρόνο).
3.2 Θέσπιση μεταπτυχιακού προγράμματος στον τομέα του Data Science, περιλαμβανομένης της ΤΝ
(University of Tartu: εκπαίδευση τουλάχιστον 50 μεταπτυχιακών φοιτητών την περίοδο 2020-2023).
Πρόσθετες δράσεις και μέτρα
3.3 Επένδυση για την αύξηση των επαγγελματιών ΤΠΕ μέσω:


πρόσληψης 8 λεκτόρων υψηλών προσόντων, οι οποίοι επίσης θα αναλάβουν το έργο της
οριζόντιας εκπαίδευσης φοιτητών άλλων τομέων,



αύξησης της εξειδίκευσης και των ευκαιριών μάθησης για την ΤΝ σε επίπεδο μεταπτυχιακών
σπουδών (στόχος: τουλάχιστον 50 φοιτητές που θα ειδικεύονται στην ΤΝ μετά από 2 χρόνια),



αύξησης της εξειδίκευσης και των ευκαιριών μάθησης για διδακτορικούς φοιτητές (στόχος:
τουλάχιστον 20 διδακτορικοί φοιτητές που θα ειδικεύονται στην ΤΝ μετά από 2 χρόνια).
3.4 Ανάπτυξη μαθημάτων επιλογής στην ΤΝ σε μεταπτυχιακές σπουδές σε πεδία εκτός των ΤΠΕ.
3.5 Ένταξη της ΤΝ στα προγράμματα μετάδοσης ψηφιακών δεξιοτήτων των σχολείων γενικής
εκπαίδευσης, ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν μια γενική γνώση της ΤΝ και των δυνατοτήτων της.
3.6 Εξασφάλιση της συνέχισης της χρηματοδότησης εφαρμοσμένης έρευνας για την περίοδο 20192022, ενημερώνοντας τον ιδιωτικό τομέα για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες.
3.7 Διαμόρφωση συνθηκών για την προώθηση συνεργασιών στην εφαρμοσμένη έρευνα μεταξύ των
επιχειρήσεων. Π.χ. παρακολούθηση τεχνολογικών εξελίξεων, «προώθηση» έργων ανάπτυξης στον
ιδιωτικό τομέα, εξεύρεση τρόπων χρηματοδότησης, «ταίριασμα» των επιχειρήσεων με τα κατάλληλα
κέντρα Ε&Α, υποστήριξη σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
3.8 Έναρξη ενός DIH σε θέματα ΤΝ, πριν το άνοιγμα των επιδοτήσεων του DigitalEurope.
3.9 Συμμετοχή της χώρας σε έργα του EuroHPC, ώστε η δυναμικότητα high-performance computing να
καταστεί διαθέσιμη σε ινστιτούτα Ε&Α και επιχειρήσεις (2021-2026: €2 εκ., δηλαδή €333.000 το χρόνο).
4. Ανάπτυξη ρυθμιστικού περιβάλλοντος για τη διάχυση της ΤΝ
Πρόσθετες δράσεις και μέτρα
4.1 Δεν προκύπτει ανάγκη για θεμελιώδεις αλλαγές στα βασικά σημεία της νομοθεσίας, αλλά πρέπει να
γίνουν κάποιες αλλαγές σε διαφορετικούς νόμους.

6. Ηνωμένο Βασίλειο
Το Sector Deal για τον κλάδο της ΤΝ στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει διαθέσει ένα πακέτο £0,95 δισ.,
περιλαμβάνοντας δράσεις για την υιοθέτηση και χρήση της ΤΝ στη χώρα, κατόπιν υποδείξεων της
ανεξάρτητης έκθεση Growing the AI industry in the UK (Οκτώβριος 2017).Οι προτάσεις αφορούν τη
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βελτίωση και στήριξη οργανισμών που προωθούν την ΤΝ στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη δημιουργία ενός
ανθρώπινου δυναμικού με δεξιότητες και την πρόσβαση σε δεδομένα.
Το Deal ακολουθεί τη δομή της ευρύτερης βιομηχανικής πολιτικής της χώρας, όντας βασισμένο σε 5
πυλώνες: ιδέες (στήριξη καινοτομίας και έρευνας), ανθρώπινο δυναμικό, υποδομές, επιχειρηματικό
περιβάλλον και περιφέρεια.
1. Ιδέες: Αναφέρεται στη στήριξη έρευνας καικαινοτομίας. Στόχος της ευρύτερης βιομηχανικής
πολιτικής, αποτελεί η αύξηση των δαπανών Ε&Α στο 2,4% του ΑΕΠ έως το 2027 και στο 3% σε πιο
μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Π.χ. ένα αρχικό εργαλείο είναι η διάθεση £210 εκ. για έρευνα σε πρόωρη
διάγνωση ασθενειών, όπου περιλαμβάνεται η επένδυση σε διαγνωστικές τεχνικές ΤΝ. Επίσης:
προγράμματα εφαρμογής ΤΝ σε κλάδους χαμηλής παραγωγικότητας, π.χ. μείωση ασθενειών σε
αγροτικές καλλιέργειες, παροχή δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών.
Α. Δράσεις της κυβέρνησης:
 Στήριξη της καινοτομίας στην ΤΝ μέσω του Industrial Strategy Challenge Fund, ώστε να
αυξηθεί η παραγωγικότητα:
- Επένδυση £20 εκ. για την εφαρμογή ΤΝ στον κλάδο των υπηρεσιών μέσω του Next
Generation Services Industrial Strategy Challenge. Περιλαμβάνεται δίκτυο καινοτόμων
ερευνητικών κέντρων για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών ΤΝ σε τομείς όπως η νομική
και οι ασφάλειες.
- Επένδυση £93 εκ. σταρομποτικά συστήματα και την ΤΝ, με σκοπό τη διαμόρφωση πιο
ασφαλών πρακτικών εργασίας για άτομα που εργάζονται σε ακραία περιβάλλοντα (π.χ.
παράκτια και πυρηνική ενέργεια, εξόρυξη).
- Συνεργασία της κυβέρνησης με ερευνητική κοινότητα, βιομηχανία και τελικούς χρήστες
για την ενσωμάτωση της ΤΝ σε μελλοντικές προκλήσεις του Fund.
 Τόνωση της διείσδυσης της ΤΝ, περιλαμβανομένου του δημόσιου τομέα:
- Δημιουργία του GovTech Fund, ύψους £20 εκ., το οποίο θα ενισχύσει τις εταιρείες
τεχνολογίας προκειμένου οι τελευταίες να παρέχουν στην κυβέρνηση καινοτόμες
λύσεις για πιο αποτελεσματικές δημόσιες υπηρεσίες, αλλά και θα τονώσει τον
αναπτυσσόμενο κλάδο GovTech.
- Αύξηση του ποσοστού των δαπανών Ε&Α στο 2,4% του ΑΕΠ έως το 2027 και στο 3% σε
πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
- Αύξηση του ποσοστού μείωσης φόρου των δαπανών Ε&Α από 11% σε 12% τον
Ιανουάριο του 2018.
 Ερευνητική υποστήριξη για ΤΝ από το Engineering and Physical Sciences Research Council
(EPSRC):
- Διάθεση £300 εκ.για τη χρηματοδότηση έρευνας σχετικά με την επιστήμη δεδομένων
και την ΤΝ.
- £157 εκ. για τη χρηματοδότηση 179 επιδοτήσεων, περιλαμβανομένων στην EPSRC
Research Area Artificial Intelligence Technologies.
- £42 εκ. για τη χρηματοδότηση του AlanTuring Institute.
Β. Δράσεις του ιδιωτικού τομέα:
 Επένδυση σε Ε&Α που σχετίζεται με ΤΝ για την αύξηση της παραγωγικότητας:
- Οι επιχειρήσεις θα παρέχουν συμπληρωματική χρηματοδότηση για λύσεις ΤΝ σε
κομβικούς τομείς: υπηρεσίες, βιοεπιστήμες, γεωργία και δημόσιο τομέα.
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- Αναμενόμενη χρηματοδότηση £12 εκ. για την ενίσχυση του Next Generation Services
Industrial Strategy Challenge.
- Χρηματοδότηση £69 εκ. για την ανάπτυξη ρομποτικών συστημάτων και ΤΝ σε ακραία
περιβάλλοντα.
2. Ανθρώπινο δυναμικό: αύξηση της προσφοράς δεξιοτήτων μέσω της συνεργασίας πανεπιστημίων
και επιχειρήσεων, με έμφαση στις STEM. Προσέλκυση ταλέντων ΤΝ στη χώρα.
Α. Δράσεις της κυβέρνησης:
 Συνεργασία με σχολεία, πανεπιστήμια και επιχειρήσεις για τη δημιουργία ανθρώπινου
δυναμικού υψηλών δεξιοτήτων.
- Ανάπτυξη του προγράμματος Υποτροφιών Turing για την προσέλκυση και διατήρηση
κορυφαίων ερευνητικών ταλέντων στην ΤΝ στη χώρα.
- Δημιουργία 16 νέων κέντρων διδακτορικής κατάρτισης σε πανεπιστήμια, που θα δίνουν
200 επιπλέον θέσεις διδακτορικών στην ΤΝ το χρόνο από το 2020-21. Έως το 2025 θα
υπάρχουν τουλάχιστον 1.000 θέσεις PhD, υποστηριζόμενες από τη κυβέρνηση.
- Οι θέσεις σπουδών ΤΝ θα διατεθούν από την τρέχουσα πρόσκληση του EPSRC για
Κέντρα Διδακτορικής Κατάρτισης, η οποία θα στηριχθεί με επένδυση £100 εκ. από την
κυβέρνηση.
- Επένδυση £406 εκ. για δεξιότητες, με έμφαση στον τομέα STEM, περιλαμβανομένης
χρηματοδότησης για την αναβάθμιση δεξιοτήτων 8.000 δασκάλων επιστήμης
υπολογιστών και την ίδρυση ενός National Centre for Computing. Εισαγωγή
προγράμματος επανεκπαίδευσης (National Retraining Scheme).
- Διευκόλυνση της πρόσβασης σε διεθνή ταλέντα υψηλής εξειδίκευσης.
- Διπλασιασμός των βιζών Tier 1 (Exceptional Talent) στις 2.000 το χρόνο, για την
προσέλκυση κορυφαίων ταλέντων σε επιστήμες, ψηφιακή τεχνολογία
(περιλαμβανομένων ειδικών στην ΤΝ), κ.λπ.
- Συνεργασία με το Tech Nation για την εξεύρεση τρόπων προώθησης του προγράμματος
βιζών σε ειδικούς ΤΝ.
- Αλλαγή των κανόνων μετανάστευσης, ώστε οι επιστήμονες και ερευνητές που έρχονται
στη χώρα με το καθεστώς Tier 1 να έχουν τη δυνατότητα υποβολής αίτησης για μόνιμη
διαμονή μετά από 3 χρόνια.
- Συντόμευση των διαδικασιών για τους φοιτητές υψηλών δεξιοτήτων κατά την υποβολή
αίτησής τους για εργασία στη χώρα μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους και
μείωση της γραφειοκρατίας για την πρόσληψη διεθνών ερευνητών.
Β. Δράσεις του ιδιωτικού τομέα:
 Επένδυση για την αύξηση του μεγέθους του ανθρώπινου δυναμικού ΤΝ:
- Συνεργασία με πανεπιστήμια για την ανάπτυξη μεταπτυχιακών στην ΤΝ
χρηματοδοτούμενα από τις επιχειρήσεις.
- Εκτιμώμενη χρηματοδότηση £60 εκ. για θέσεις διδακτορικών που σχετίζονται με ΤΝ, η
οποία θα διανεμηθεί από την πρόσκληση του EPSRC για Κέντρα Διδακτορικής
Κατάρτισης.
- Στήριξη του προγράμματος υποτροφιών Turing, για τη διατήρηση κορυφαίων
ερευνητών στο ΗΒ και διεθνώς.
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- Πιλοτικό πρόγραμμα από τη Sage για 150 18χρονους, το οποίο θα τους ενθαρρύνει να
ακολουθήσουν καριέρα στην ΤΝ (Sage Future Makers Labs), δίνοντάς τους ένα ευρύ
φάσμα δεξιοτήτων.
3. Υποδομές: δημιουργία κατάλληλων ψηφιακών υποδομών, κυρίως υποδομών δεδομένων. Διάθεση
πάνω από £1 δισ. για δίκτυα 5G και οπτικών ινών. Διάθεση ανοιχτών δημόσιων δεδομένων.
Αντιμετώπιση προκλήσεων για τη διάθεση ιδιωτικών δεδομένων.
Α. Δράσεις της κυβέρνησης:
 Ενίσχυση των υφιστάμενων υποδομών δεδομένων της χώρας:
- Διάθεση περισσότερων δημόσιων δεδομένων υψηλής ποιότητας με ανοιχτή, εύκολα
προσβάσιμη και επαναχρησιμοποιήσιμη μορφή, κατάλληλης για machine learning.
- Ίδρυση της Γεωχωρικής Επιτροπής (Geospatial Commission), η οποία θα καθορίσει
τρόπους για τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωχωρικά δεδομένα σε ένα ευρύτερο
φάσμα χρηστών.
- Παροχή νομικής υποστήριξης για τη διάθεση και χρήση δεδομένων, σύμφωνα με το
Data Protection Bill.
 Ανάπτυξη δίκαιων και ασφαλών πλαισίων διάθεσης δεδομένων:
- Συνεργασία με σημαντικούς κατόχους δεδομένων, τόσο στο δημόσιο όσο και στον
ιδιωτικό τομέα, ώστε να εντοπιστούν τα εμπόδια κατά το διαμοιρασμό των δεδομένων.
- Συνεργασία με τις επιχειρήσεις για την αναζήτηση πλαισίων και μηχανισμών για
ασφαλή και δίκαιη μεταφορά δεδομένων (π.χ. Data Trusts).
 Δημιουργία ισχυρών ψηφιακών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών:
- Κάλυψη ευρυζωνικών δικτύων υψηλής ταχύτητας στο 95%.
- Επένδυση πάνω από £1 δισ. για την ανάπτυξη κινητών δικτύων 5G και επέκταση του
δικτύου οπτικών ινών.
Β. Δράσεις του ιδιωτικού τομέα:
 Διαμόρφωση διαλειτουργικών και –κατά το δυνατόν- ανοιχτών προτύπων δεδομένων:
- Καθορισμός από τους προγραμματιστές ΤΝ τεχνικών προτύπων που επιτρέπουν τη
διαλειτουργικότητα μεταξύ συστημάτων ΤΝ και συνεργασία με την κυβέρνηση για τη
διαμόρφωση ενός πλαισίου προτύπων.
- Συνεργασία των προγραμματιστών ΤΝ με την κυβέρνηση όσον αφορά τις απαιτήσεις
τους για υποδομές ψηφιακών τεχνολογιών και δεδομένων.
- Δημοσιοποίηση τάσεων και αποτελεσμάτων από τη χρησιμοποίηση δημόσιων
δεδομένων, ώστε να ενισχυθούν οι υποδομές δεδομένων.
 Συνεργασία για την ανάπτυξη πλαισίων για το διαμοιρασμό δεδομένων:
- Συνεργασία επιχειρήσεων, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και άλλων οργανισμών, ως κάτοχοι
και χρήστες δεδομένων, για την ανάπτυξη πλαισίων για το διαμοιρασμό δεδομένων
(π.χ. Data Trusts).
- Παρουσίαση περιπτώσεων από επιχειρήσεις ασφαλούς χρήσης δημόσιων δεδομένων,
όταν τα πλαίσια τεθούν σε πιλοτική φάση.
 Δημιουργία ισχυρών ψηφιακών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών:
- Ανταγωνιστική παροχή από τους τηλεπικοινωνιακούς ομίλους δικτύων οπτικών ινών
και 5G.
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- Συνεργασία του κλάδου ΤΝ με τους παρόχους τηλεπικοινωνιών σχετικά με
συγκεκριμένες ανάγκες σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές, που θα έχουν υποστηρικτικό
ρόλο στην ΤΝ.
4. Επιχειρηματικό περιβάλλον: Στόχος είναι να καταστεί το Ηνωμένο Βασίλειο ένα από τα καλύτερα
οικοσυστήματα για την ανάπτυξη επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων αυτών που αναπτύσσουν
εφαρμογές ΤΝ. Κομβικός ο χρηματοδοτικός ρόλος της British Business Bank, η οποία διαθέτει
προγράμματα venture capital.
Α. Δράσεις της κυβέρνησης:
 Ανάπτυξη πολιτικής για τη στήριξη της ΤΝ στη χώρα:
- Ίδρυση Συμβουλίου ΤΝ από την κυβέρνηση, όπου θα συμμετέχουν σημαντικές
προσωπικότητες από επιχειρήσεις, ακαδημαϊκή κοινότητα και υπουργεία. Το
Συμβούλιο θα προωθεί τις δράσεις, θα επιβλέπει την εφαρμογή του Deal και θα
παρέχει συμβουλές στην κυβέρνηση.
- Ίδρυση Γραφείου για την ΤΝ, το οποίο θα συνεργάζεται με το Συμβούλιο για την
εφαρμογή της στρατηγικής για την ΤΝ.
 Προώθηση της βρετανικής ΤΝ σε παγκόσμιο επίπεδο:
- Στενή συνεργασία της κυβέρνησης με το Συμβούλιο για την επέκταση της εξαγωγικής
και επενδυτικής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις ΤΝ, π.χ. μέσω της προώθησής τους
σε επιχειρηματικές αποστολές.
- Μεγαλύτερη υποστήριξη από την κυβέρνηση σε επιχειρήσεις ΤΝ και δεδομένων.
Έμφαση από το Global Entrepreneur Programme σε ελκυστικές επιχειρήσεις ΤΝ και
δεδομένων, ώστε να ανοίξουν γραφεία στο Ηνωμένο Βασίλειο.
 Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης,
περιλαμβανομένων όσων δραστηριοποιούνται στην ΤΝ.
- Δημιουργία ενός νέου επενδυτικού κεφαλαίου £2,5 δισ. στη British Business Bank.
Μέσω συν-επένδυσης με τον ιδιωτικό τομέα, θα υλοποιηθούν επενδύσεις £7,5 δισ.
- Σημαντική επέκταση της στήριξης σε καινοτόμες επιχειρήσεις έντασης γνώσης, μέσω
της αναμόρφωσης των Enterprise Investment Scheme (EIS) και Venture Capital Trusts
(VCTs), γεγονός το οποίο θα απελευθερώσει επενδύσεις £7,5 δισ. σε εταιρείες υψηλής
ανάπτυξης τα επόμενα 10 χρόνια.
- Συνεργασία με τον Pensions Regulator για τον καθορισμό κατευθυντήριων οδηγιών
επενδύσεων για διαχειριστές, ώστε τα ασφαλιστικά κεφάλαια να επενδύσουν σε
καινοτόμες επιχειρήσεις, στα πλαίσια της διαφοροποίησης των χαρτοφυλακίων τους.
Β. Δράσεις του ιδιωτικού τομέα:
 Ηγεσία, καθορισμός πολιτικής και στρατηγική:
- Συμμετοχή σημαντικών εκπροσώπων από επιχειρήσεις και πανεπιστήμια στο
Συμβούλιο ΤΝ για να παρέχουν υψηλού επιπέδου γνώσεις και συμβουλές για την
εφαρμογή των προτάσεων και του Sector Deal.
- Στενή συνεργασία των επιχειρήσεων και της κυβέρνησης, μέσω του Συμβουλίου ΤΝ, σε
θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος που σχετίζονται με την ΤΝ, όπως η δεοντολογία και
ο ρόλος της ΤΝ στο δημόσιο τομέα.
 Προώθηση της ΤΝ στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε παγκόσμιο επίπεδο:
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- Περαιτέρω ανάπτυξη του ευρύτερου οικοσυστήματος από τον ιδιωτικό τομέα, γεγονός
το οποίο θα ενισχύσει το εμπόριο και θα προσελκύσει επενδύσεις ΤΝ στη χώρα, π.χ.
μέσω συμμετοχής σε επιχειρηματικές αποστολές, εκθέσεις και διεθνή συνέδρια.
 Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις startups:
- Η Global Brain, ιαπωνική εταιρεία venture capital, με χαρτοφυλάκιο $700 εκ., ανοίγει το
πρώτο της ευρωπαϊκό γραφείο στο Ηνωμένο Βασίλειο, σχεδιάζοντας επένδυση £35 εκ.
σε 5 χρόνια σε deep techstart-ups, με έμφαση σε ΤΝ, blockchain και robotics.
5. Περιφέρεια: Ανάπτυξη της ΤΝ σε όλη τη χώρα και όχι μόνο στο Λονδίνο. Σημαντικά οικοσυστήματα
ήδη υφίστανται σε Εδιμβούργο, Μπέλφαστ, Μπρίστολ και Κέμπριτζ και χρήζουν περαιτέρω
ενίσχυσης. Στήριξη των επιχειρήσεων της χώρας, ώστε να αναπτυχθούν χρησιμοποιώντας την ΤΝ.
Επέκτασητων Tech City UK and Tech North στο εθνικό δίκτυο Tech Nation. Συνεργασία
πανεπιστημίων με το Alan Turing Institute.
Α. Δράσεις της κυβέρνησης:
 Στενή συνεργασία με βασικές συστάδες, για την παροχή της υποστήριξης που απαιτείται για
την ανάπτυξη των επιχειρήσεων ΤΝ:
- Επένδυση £21 εκ. για 4 χρόνια στο Tech City UK, ώστε το τελευταίο να καταστεί Tech
Nation και να υποστηρίξει τοπικές εταιρείες τεχνολογίας και start-ups.
- Επένδυση πάνω από £1 δισ. σε ψηφιακές υποδομές επόμενης γενιάς, ώστε να
εξασφαλιστεί ότι το σύνολο της χώρας είναι ψηφιακά διασυνδεδεμένο.
- Στήριξη των σχεδίων του ινστιτούτου Alan Turing για επέκταση, ώστε να καταστεί το
εθνικό ακαδημαϊκό ινστιτούτο για την ΤΝ και την επιστήμη των δεδομένων.
- Συνεργασία με τα Digital Catapult Centers σε Λονδίνο, North East & Tees Valley, Βόρειο
Ιρλανδία, Μπράιτον και Γιορκσάιρ, ώστε να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις να υιοθετήσουν
αποτελεσματικά την ΤΝ.
- Εξασφάλιση της παρουσίας των απόψεων των αποκεντρωμένων διοικήσεων στην
κοινότητα της ΤΝ μέσω σύμπραξης με το νέο Γραφείο ΤΝ.
Β. Δράσεις του ιδιωτικού τομέα:
 Επέκταση των συστάδων ΤΝ στη χώρα:
- Η ΒΤ συνεργάζεται με το πανεπιστήμιο Ulster, επενδύοντας σε ένα νέο cluster Ε&Α ΤΝ
£29 εκ., το οποίο στοχεύει στην προσέλκυση και διατήρηση μηχανικών και
πανεπιστημιακών ερευνητών.
- Ο ηγέτης στους ημιαγωγούς IQE σχεδιάζει επένδυση £38 εκ. σε συνεργασία με το
πανεπιστήμιο του Κάρντιφ για την ανάπτυξη μιας εγκατάστασης ημιαγωγών, η οποία
θα κατασκευάζει εξαρτήματα υψηλών επιδόσεων που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές
ΤΝ. Η δράση αποτελεί μέρος του City Deal £1,2 δισ. που καταρτίστηκε μεταξύ των
τοπικών αρχών και των κυβερνήσεων Ουαλίας και Ηνωμένου Βασιλείου.
- Η Barclays έχει δημιουργήσει το πρώτο σκωτσέζικο “Eagle Lab” στο Εδιμβούργο, στο
πλαίσιο νέας συνεργασίας με την Code Base, το μεγαλύτερο εκκολαπτήριο του
Ηνωμένου Βασιλείου, ώστε να βοηθήσει στο scale-up επιχειρήσεων,
περιλαμβανομένων εταιρειών ΤΝ.
- Σε εθνικό επίπεδο, οι start-ups θα χρησιμοποιήσουν το πρόγραμμα “Machine
Intelligence Garage” των Digital Catapults, για να αποκτήσουν πρόσβαση σε
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εξειδικευμένο hardware και εμπειρογνωμοσύνη και να ενισχύσουν την υιοθέτηση της
ΤΝ στη χώρα.

7. Ισπανία
Η Ισπανία ανακοίνωσε ένα τελικό draft για την προώθηση της έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας
στην ΤΝ, ως το πρώτο βήμα για την υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής, καθορίζοντας 6
προτεραιότητες:
1. Υλοποίηση μιας οργανωτικής δομής που να επιτρέπει την ανάπτυξη του οικοσυστήματος Ε&Α ΤΝ.
Αφορά πρωτοβουλίες για ανάπτυξη συνεργασιών, όπως δημιουργία δικτύων Κέντρων Αριστείας και
Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας.
2. Εντοπισμός στρατηγικών περιοχών όπου είναι απαραίτητο να εστιαστούν οι προσπάθειες των
δράσεων RDI (θα απαιτηθούν κλαδικές στρατηγικές):
• ΤΝ για την κοινωνία: Δημόσια διοίκηση, Εκπαίδευση, Έξυπνες πόλεις, Υγεία.
• ΤΝ για την οικονομία: Βιομηχανία 4.0, Φυσικοί πόροι – Ενέργεια – Περιβάλλον, Ασφάλεια,
Τουρισμός – Δημιουργικοί κλάδοι.
3. Διευκόλυνση της μετάδοσης της γνώσης στην κοινωνία. Έμφαση στο δημόσιο τομέα.
4. Σχεδιασμός δράσεων εκπαίδευσης / κατάρτισης στον τομέα της ΤΝ. Προτείνεται: αναθεώρηση του
συστήματος εκπαίδευσης ώστε να μεταδίδονται δεξιότητες που είναι απαραίτητες στην τεχνολογία,
εκπαίδευση ΤΝ σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (πτυχία, μεταπτυχιακά, διδακτορικά), δια βίου
μάθηση, προγράμματα reskilling.
5. Ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος δεδομένων και ενίσχυση των διαθέσιμων υποδομών.
Περιλαμβάνονται προτάσεις για δημιουργία βάσεων δεδομένων υψηλής ποιότητας, με πρόσβαση σε
ανοικτά δεδομένα. Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και μηχανισμών πιστοποίησης.
6. Διαμόρφωση ενός πλαισίου δεοντολογίας της ΤΝ όσον αφορά το RDI. Πρόταση για σύσταση
Επιτροπής για τη Δεοντολογία της Έρευνας, για την δημιουργία ενός κώδικα δεοντολογίας.
Η στρατηγική περιλαμβάνει 7 βασικές προτάσεις / υποδείξεις:
1. Εφαρμογή μιας Εθνικής Στρατηγικής ΤΝ που να επιτρέπει την ανάπτυξη και εφαρμογή ειδικών
μέτρων με στόχευση σε κλάδους εθνικού στρατηγικού ενδιαφέροντος. Η τωρινή στρατηγική για το RDI
θα αποτελέσει απλώς τη βάση για τη μετάβαση σε μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση. Η
παρακολούθηση και αξιολόγηση της Εθνικής Στρατηγικής θα διενεργείται από ένα Ισπανικό
Παρατηρητήριο ΤΝ.
2. Αξιοποίηση της ΤΝ για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στην Agenda 2030.
3. Σχεδιασμός και υλοποίηση ειδικών δράσεων για την προώθηση της γνώσης στο κοινωνικό και
οικονομικό περιβάλλον.
4. Έναρξη προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και προσέλκυση, διατήρηση και
ανάκτηση ταλέντων ΤΝ.
5. Χρήση ΤΝ για τη διασφάλιση της βέλτιστης χρήσης και αξιοποίησης των δημόσιων ανοικτών
δεδομένων, με ασφαλή και δεοντολογικό τρόπο. Δημιουργία ενός National Data Institute για το
σχεδιασμό διακυβέρνησης δεδομένων από διαφορετικά επίπεδα του δημόσιου τομέα.
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6. Εντοπισμός αναγκών για προσαρμογή και βελτίωση ικανοτήτων σε διάφορες βαθμίδες του
εκπαιδευτικού συστήματος. Ανανέωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ώστε να ανταποκρίνονται
στις τρέχουσες τεχνολογικές συνθήκες, σε πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πανεπιστήμια
και επαγγελματική κατάρτιση. Κατάρτιση και εκπαίδευση των εκπαιδευτών.
7. Διασφάλιση συμβατότητας των δράσεων και πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη της ΤΝ με τις
δεοντολογικές, νομικές και κοινωνικές δεσμεύσεις της χώρας.

8. Ιταλία
Το πρόγραμμα της Ιταλίας για την ανάπτυξη της ΤΝ στο δημόσιο τομέα, υπό την ονομασία White Paper
on Artificial Intelligence at the service of citizens, δημοσιεύθηκε το Μάρτιο του 2018 από τον φορέα
Agency for Digital Italy. Η πρωτοβουλία αφορά την υιοθέτηση ΤΝ σε τομείς όπως υγεία, εκπαίδευση,
δικαστικό σύστημα, δημόσια διοίκηση και απασχόληση, ασφάλεια.
Προκειμένου το πρόγραμμα να εφαρμοστεί επιτυχώς, το δημόσιο πρέπει να σταθμίσει και να
αντιμετωπίσει τις εξής προκλήσεις που συνεπάγεται η ΤΝ:
Δεοντολογική πρόκληση: Προκύπτει ανάγκη για μια ανθρωποκεντρική ΤΝ, με την τεχνολογία να
αποτελεί πάντα μέσο εξυπηρέτησης των πολιτών. Η ΤΝ πρέπει να χρησιμοποιείται με τρόπο ώστε να
προστατεύεται η ελευθερία και να διασφαλίζονται τα ατομικά και συλλογικά δικαιώματα. Μάλιστα,
προκύπτουν ζητήματα σχετικά με την ποιότητα και ουδετερότητα των δεδομένων, την ευθύνη όσων
χρησιμοποιούν μηχανισμούς, τη διαφάνεια και την προστασία της ιδιωτικότητας.
Τεχνολογική πρόκληση: Σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, προτεραιότητα αποτελεί η προσαρμογή και
εξατομίκευση της τεχνολογίας για κάθε χρήστη, ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των
διαθέσιμων δεδομένων και μηχανισμών όσον αφορά τη βελτίωση της καθημερινότητας. Η στρατηγική
της Ιταλίας εστιάζει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης.
Δεξιότητες: Η εποχή της ΤΝ προϋποθέτει την ανάπτυξη σχετικών δεξιοτήτων, τόσο για τους πολίτες,
όσο και τους δημόσιους υπαλλήλους. Η πολιτεία έχει την ευθύνη να διαμορφώσει ένα εκπαιδευτικό
σύστημα που θα ανταποκρίνεται στις τεχνολογικές εξελίξεις και να ενθαρρύνει την δια βίου μάθηση.
Πρωτίστως όμως, απαιτείται κατάλληλη εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων, ώστε να μπορούν να
χρησιμοποιούν τα εργαλεία ΤΝ που θα έχουν στη διάθεσή τους.
Δεδομένα: Ύψιστης προτεραιότητας θεωρείται η διαμόρφωση συνθηκών οι οποίες θα επιτρέπουν την
παραγωγή υψηλής ποιότητας δεδομένων, χωρίς μεροληπτικές τάσεις (φαινόμενο που απαντάται
συχνά σε ετερογενή δεδομένα που συλλέγονται από περιβάλλοντα ΙοΤ). Υπογραμμίζεται επίσης η
σημασία των δημόσιων ανοιχτών δεδομένων στην ανάπτυξη εφαρμογών ΤΝ για τους πολίτες (αφού
πρώτα λάβουν κατάλληλη επεξεργασία), καθώς και της ισότιμης και χωρίς διακρίσεις πρόσβασης σε
αυτά, από όσους επιθυμούν να τα χρησιμοποιήσουν.
Νομικό πλαίσιο: Απαιτείται εναρμόνιση της αρχής της διαφάνειας των διοικητικών πράξεων και
διαδικασιών ή της προστασίας των προσωπικών δεδομένων με το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα. Επίσης,
κρίσιμο θέμα αποτελεί η ισορροπία μεταξύ της αναγκαιότητας της διασφάλισης της διαφάνειας στο
πλαίσιο της αλγοριθμικής λήψης αποφάσεων και της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας των
δημιουργών των μηχανισμών. Επιπλέον, σε περίπτωση που η δημόσια διοίκηση χρησιμοποιεί
προγράμματα που διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων ή λειτουργούν αυτόνομα, απαιτείται η
διευθέτηση του ζητήματος της ευθύνης. Η στρατηγική παρέχει τεχνικές λύσεις στα θέματα αυτά, οι
οποίες επίσης περιλαμβάνονται στον κανονισμό GDPR.

Σελίδα 127

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

Υιοθέτηση της ΤΝ στο δημόσιο τομέα: Αποτελεί αποκλειστικά ευθύνη της δημόσιας διοίκησης. Η
στρατηγική υπογραμμίζει τη σημασία της εκπαίδευσης των δημοσίων υπαλλήλων όσον αφορά τη
λειτουργία, τα οφέλη και τις δεοντολογικές και τεχνικές επιδράσεις της ΤΝ στο δημόσιο. Η βασική αρχή
υπογραμμίζει τη χρήση της τεχνολογίας ώστε να υποστηριχθούν οι άνθρωποι, χωρίς να τους
αντικαταστήσει.
Αποκλεισμός ανισοτήτων: Οι λύσεις ΤΝ πρέπει να είναι διαθέσιμες για όλους, όντας απλές και άμεσα
χρησιμοποιήσιμες. Έτσι, μπορούν να μειωθούν οι κοινωνικές ανισότητες σε εκπαίδευση και κατάρτιση,
υγεία, γνώση και ανθρώπινα δικαιώματα. Ωστόσο, η ΤΝ μπορεί να οδηγήσει σε ανισότητες αν τα
δεδομένα ή οι μηχανισμοί που χρησιμοποιεί χαρακτηρίζονται από μεροληψία. Επομένως, η δημόσια
διοίκηση πρέπει να δώσει έμφαση στην ανάπτυξη περιεκτικών, προσβάσιμων, διάφανων,
αμερόληπτων λύσεων.
Μέτρηση της επίδρασης της ΤΝ: Τονίζεται η αναγκαιότητα διενέργειας πολυεπιστημονικής ποσοτικής
και ποιοτικής έρευνας, καθώς η επίδραση της τεχνολογίας έχει διάφορες πτυχές: οικονομικές, τεχνικές,
κοινωνικές, ψυχολογικές, κ.λπ. Η εισαγωγή της ΤΝ στο δημόσιο τομέα απαιτεί την εύρεση μιας
μεθόδου μέτρησης της επίδρασης, λαμβάνοντας υπόψη τις πτυχές αυτές.
Ανθρώπινος παράγοντας: συνδέεται με τη γενικότερη διαβούλευση γύρω από την ΤΝ, καθώς οι
πολίτες και οι οργανισμοί πρέπει να είναι ενήμεροι για τη σπουδαιότητα των νέων εργαλείων. Στα
πλαίσια αυτά, προτείνονται πειράματα στους τομείς του σχεδιασμού, τεχνών, ψυχολογίας,
ανθρωπολογίας και κοινωνιολογίας, τα οποία μπορούν να κλείσουν το κενό μεταξύ έρευνας,
επιχειρήσεων και κοινωνίας.
Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω προκλήσεις, η παρούσα στρατηγική θέτει 10 προτάσεις:
1. Προώθηση μιας εθνικής πλατφόρμας για την ανάπτυξη λύσεων ΤΝ. Αρμοδιότητες:
- προώθηση της συλλογής επεξεργασμένων δεδομένων, κωδικών και μοντέλων εκμάθησης,
- διεξαγωγή ανοιχτών δοκιμών των συστημάτων ΤΝ πριν την εφαρμογή τους στη δημόσια
διοίκηση, ώστε να αξιολογηθεί η λειτουργία τους,
- προσφορά επαρκών υπολογιστικών πόρων για να γίνουν πειραματισμοί με τεχνικές και
λύσεις.
2. Διάθεση στο κοινό των ενδιάμεσων αποτελεσμάτων της επεξεργασίας μηχανισμών ΤΝ, που
εφαρμόζονται σε δημόσια δεδομένα.
3. Ενεργοποίηση με νέους πόρους υπολογιστικών γλωσσικών συστημάτων για την ιταλική γλώσσα
που διανέμονται με ανοικτές άδειες, προκειμένου να ευνοηθεί η ανάπτυξη υπηρεσιών
επεξεργασίας φυσικής γλώσσας.
4. Ανάπτυξη προσαρμόσιμων συστημάτων που διευκολύνουν την αλληλεπίδραση με τις υπηρεσίες
που προσφέρουν οι δημόσιοι φορείς, βάσει των ειδικών απαιτήσεων, αναγκών και χαρακτηριστικών
των πολιτών.
5. Προώθηση της δημιουργίας ενός Εθνικού Κέντρου Ικανοτήτων (National Competence Centre), ως
σημείο αναφοράς για την εφαρμογή της ΤΝ στο δημόσιο τομέα, το οποίο θα παρέχει προβλέψεις
για τον αντίκτυπο και τη μέτρηση των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων των συστημάτων
ΤΝ, προκειμένου να ενισχυθούν τα θετικά αποτελέσματα και να μειωθούν οι κίνδυνοι. Επίσης, θα
προτείνει ένα Μανιφέστο με τις βασικές αρχές της εφαρμογής της ΤΝ στη δημόσια διοίκηση.
6. Διευκόλυνση της διάδοσης των δεξιοτήτων μέσω της προώθησης της πιστοποίησης
επαγγελματιών στον τομέα της ΤΝ και κατάρτισης στην κατανόηση και εφαρμογή λύσεων ΤΝ, για
την ένταξη εργαζομένων στη δημόσια διοίκηση (π.χ. με ειδικά προγράμματα στην Εθνική Σχολή
Δημόσιας Διοίκησης).
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7. Διαμόρφωση ενός σχεδίου 4.0 για τη δημόσια διοίκηση, το οποίο θα ενθαρρύνει δημόσιες
επενδύσεις στην ΤΝ.
8. Στήριξη συνεργασιών μεταξύ ερευνητικής κοινότητας, επιταχυντών επιχειρήσεων και κόμβων
καινοτομίας, για την προώθηση λύσεων ΤΝ στο δημόσιο τομέα.
9. Ίδρυση Διεπιστημονικού Κέντρου στην ΤΝ, σε συνεργασία με το Κέντρο Δεξιοτήτων, με τις εξής
αρμοδιότητες:
- προώθηση της συζήτησης για την εξέλιξη των θεμάτων δεοντολογίας,
- στήριξη της κρίσιμης αντίδρασης σε προκύπτοντα ζητήματα δεοντολογίας,
- ανάμιξη experts και πολιτών για το μετασχηματισμό τεχνικών και κοινωνικών θεωρήσεων σε
ρυθμιστικές διατάξεις, πρότυπα και τεχνικές λύσεις.
10. Καθορισμός κατευθυντήριων γραμμών και διαδικασιών στη χρήση της ΤΝ βασισμένων στην αρχή
security-by-design, αυξάνοντας τα επίπεδα ελέγχου και διευκολύνοντας την ανταλλαγή δεδομένων
για κυβερνοεπιθέσεις από και προς την ΤΝ από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

9. Κύπρος
Το σχέδιο «Εθνική Στρατηγική ΤΝ: Δράσεις για την Αξιοποίηση και Ανάπτυξη της ΤΝ στην Κύπρο»,
είναι δομημένο σε 4 βασικούς πυλώνες:
1. Μεγιστοποίηση των επενδύσεων μέσω συμπράξεων
1.1 Επιχειρήσεις, ανταγωνιστικότητα:


Πληροφόρηση σχετικά με τις ευκαιρίες που προσφέρονται από την ΤΝ και τις μεθόδους
εφαρμογής της.
 Διεθνής συνεργασία σε όλες τις δραστηριότητες, ώστε η Κύπρος να γίνει ένας προσοδοφόρος
και ελκυστικός χώρος για τους διεθνείς οργανισμούς.
 Συνεργασίες με κορυφαίους διεθνείς ερευνητικούς οργανισμούς.
1.2 Δημόσιος τομέας:


Εισαγωγή της ΤΝ στη δημόσια διοίκηση και στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα. Υιοθέτηση και
χρήση των τεχνολογιών ΤΝ και της Επιστήμης Δεδομένων (Data Science) στο σχεδιασμό και
υλοποίηση των έργων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
1.3 Έρευνα και καινοτομία:







Διεθνούς προτύπου περιβάλλοντα δοκιμών και πειραμάτων τα οποία θα διευκολύνουν την
πρόσβαση σε υποδομές παγκόσμιας κλάσης και σε πηγές δεδομένων.
Περαιτέρω χρηματοδοτικά κίνητρα για την προσέλκυση εταιρειών που ασχολούνται με τις
αναδυόμενες τεχνολογίες.
Κίνητρα προς την ακαδημαϊκή κοινότητα και τις επιχειρήσεις για να αναπτύξουν ποιοτικές και
μακροπρόθεσμες συνεργασίες.
Ανάπτυξη δικτύου επενδυτών και επιχειρηματικών κεφαλαίων. Αναζήτηση έργων κατάλληλων
για χρηματοδότηση μέσω επιχειρηματικών κεφαλαίων και διασύνδεσή τους με το τοπικό
ερευνητικό οικοσύστημα της Κύπρου.
Προσέλκυση κορυφαίων ερευνητών που θα στηρίξουν την έρευνα και την καινοτομία.
Υποστήριξη προς το υφιστάμενο δυναμικό με μετεκπαιδεύσεις και επισκέψεις από και προς
κορυφαίους οργανισμούς στο τομέα της ΤΝ.
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1.4 Τυποποίηση και ΤΝ:



Χρήση προτύπων από Διεθνείς Τεχνικές Επιτροπές Τυποποίησης για θέματα ΤΝ.
Συμμετοχή εμπειρογνωμόνων και άλλων ενδιαφερομένων από την Κύπρο στις εργασίες
τυποποίησης των Διεθνών Οργανισμών.
1.5 Δράσεις για την ανάπτυξη της ΤΝ


Κίνητρα για προώθηση της χρήσης λύσεων ΤΝ. Προτεινόμενα μέτρα:
o Εκπόνηση μελέτης με πιθανά μέτρα τα οποία θα διευκολύνουν την πειραματική
εφαρμογή της ΤΝ.
o
o

o

Δυνατότητα πρόσβασης των επιχειρήσεων σε οικονομικά προσιτές υποδομές
ανάλυσης, όπως Platform-as-a-Service (PaaS), Machine Learning as-a-Service (MLaaS),
αλλά και HPC υποδομές.

o

Φοροελαφρύνσεις και χρηματοδοτήσεις σε επιχειρήσεις, δημόσιους και ιδιωτικούς
οργανισμούς για την χρήση και δοκιμή διαφόρων λύσεων ΤΝ και αξιοποίησης
δεδομένων.
Το κράτος σε συνεργασία με τον ΟΕΒ και ΚΕΒΕ να δημιουργήσει ομάδα συμβούλων
υποστήριξης η οποία θα επιβλέπει και με συγκεκριμένες δράσεις θα βοηθά τις
επιχειρήσεις κατά την διάρκεια εφαρμογής της ΤΝ.

o

o

Ενημερωτικές εκστρατείες για προετοιμασία όλων των πολιτών για τα οφέλη και τις
αλλαγές που θα προκύψουν με την υιοθέτηση της ΤΝ.

o

Προώθηση της απόκτησης τόσο βασικών όσο και προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων
και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων στην εφαρμογή την ΤΝ.
Παροχή κινήτρων στους εργοδότες μέσω σχεδίων της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου
Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) για την κατάρτιση του προσωπικού τους με έμφαση σε
προγράμματα που μπορούν να οδηγήσουν σε διεθνώς αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις.
Αξιοποίηση επιχορηγημένων προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning).

o

o


Δημιουργία προγράμματος ενημέρωσης για την προετοιμασία που θα χρειαστούν οι
επιχειρήσεις και τα οφέλη που θα αποκομίσουν με την εφαρμογή της ΤΝ.
Κατά την διάρκεια της δημιουργίας μέτρων πρέπει να ληφθούν υπόψη οι τομείς που
δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις, το μέγεθος τους και η τρέχουσα δυνατότητά τους
για εφαρμογή της TN.

Προώθηση και χρήση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σύμφωνα με τα πρότυπα άλλων
Ευρωπαϊκών χωρών και οργανισμών.

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με τη χρήση ΤΝ
o Νέα Μοντέλα Διαχείρισης στις επιχειρήσεις: τα τρέχοντα μοντέλα που βασίζονται σε
οικονομικά δεδομένα πρέπει να αντικατασταθούν από νέα μοντέλα διαχείρισης τα
οποία χρησιμοποιούν πολλές και διαφορετικές πηγές δεδομένων.
o Οικοσυστήματα που θα βοηθήσουν στην εφαρμογή της ΤΝ: δημιουργία έξυπνων και
καινοτόμων οικοσυστημάτων διεθνούς προτύπου στους τομείς στους οποίους η
Κύπρος μπορεί να αξιοποιήσει έντονα και σε μεγαλύτερο βάθος την ΤΝ (υγειονομική
περίθαλψη, μεταφορές, τουρισμός ενέργεια, ασφάλεια, κ.ά.).
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o







Φόρουμ οικοσυστημάτων: η δημιουργία και η ενίσχυση ενός φόρουμ που θα
ασχολείται με τα οικοσυστήματα, θα αποτελέσει άμεση προτεραιότητα προκειμένου
να επιταχυνθεί η αξιοποίηση της ΤΝ.
Εξασφάλιση χρηματοδότησης έρευνας και καινοτομίας με συνεχή ανανέωση των κονδυλιών.
Απαιτείται αύξηση των πόρων και αξιοποίησή τους σε στοχευμένους τομείς.
o Διασφάλιση συγχρηματοδότησης από τα ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ.
o Χρήση των Διαρθρωτικών Ταμείων της ΕΕ για χρήση προς εγχώρια και μόνο ερευνητικά
έργα ΤΝ καθώς και κατάλληλης υποδομής.
o Σύνδεση των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης των επιχειρήσεων με τα
κυπριακά ακαδημαϊκά δίκτυα έρευνας και καινοτομίας.
o Σύνδεση του κυπριακού συστήματος καινοτομίας με κορυφαίους διεθνείς
εμπειρογνώμονες και κόμβους εμπειρογνωμοσύνης.
o Ένταξη των έργων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας που υλοποιούνται από
ακαδημαϊκά ιδρύματα, σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις,στην πρόταση
προϋπολογισμού του κράτους.
Δημιουργία Κέντρου Αριστείας ΤΝ και Εφαρμοσμένης Έρευνας
o Δημιουργία Task Force Ερευνητών: Διάθεση εγχώριων κονδυλίων (grants), τα οποία να
είναι προσβάσιμα σε όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις για
προσέλκυση ερευνητών. Στόχος των κονδυλίων αυτών είναι να δημιουργηθούν σε κάθε
πανεπιστήμιο μικρόκομβοι αριστείας ΤΝ, άμεσα συνεργαζόμενοι με το Εθνικό Κέντρο
Αριστείας ΤΝ (κοινή υποδομή ή/και διαμοιρασμός χρόνου ερευνητών). Οι ερευνητές
που θα κληθούν μέσα από αυτό το κονδύλι, να δημιουργήσουν ένα Task Force που θα
βοηθήσει το ΤΗΕ και την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων ΤΝ στη δημιουργία πολιτικών για
υποβοήθηση της χρήσης ΤΝ στην Κύπρο.
o Συμμετοχή στο διεθνές ερευνητικό δίκτυο, προκειμένου η Κύπρος να αναπτύξει
υψηλού επιπέδου έρευνα.
o Συγχρηματοδότηση Κυβέρνησης με ΕΕ: δημιουργία Κέντρων Αριστείας σε Έρευνα και
Καινοτομία, στα πλαίσια της Δράσης “Teaming for Excellence”.
Χρήση επιταχυντή ΤΝ & Ανάπτυξη του οικοσυστήματος των νεοφυών επιχειρήσεων
o Μοντέλο επιταχυντή: Οι επιταχυντές μπορούν να δημιουργηθούν, για παράδειγμα σε
ερευνητικά ιδρύματα, τα οποία είναι δικτυωμένα και διαθέτουν επαρκείς πόρους για
την οργάνωση αυτών των δραστηριοτήτων. Πρέπει να δημιουργηθεί ένας
αποτελεσματικός και ευέλικτος μηχανισμός χρηματοδότησης για τη στήριξη της
κατασκευής των επιταχυντών ΤΝ και των ιδρυμάτων που θα τους υλοποιούν.
o Χρήση Εμπεριστατωμένου Επιταχυντή ΤΝ: Η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων ΤΝ θα
διερευνήσει την προοπτική να ανοίξει γραφείο εμπεριστατωμένου επιταχυντή ΤΝ στην
Κύπρο, και βάσει των αποτελεσμάτων θα κάνουν τις ανάλογες εισηγήσεις στο ΤΗΕ.
o Ανάπτυξη του οικοσυστήματος των νεοφυών επιχειρήσεων (start-up): δημιουργία
κυβερνητικών προγραμμάτων στήριξης τα οποία θα στοχεύουν σε πρωτοποριακές
τεχνολογίες (ΤΝ, Big Data / data science, Cloud services, HPC, Cybersecurity).
Δοκιμαστική εισαγωγή πιλοτικών έργων στην κυβέρνηση από start-up επιχειρήσεις σε
συνεργασία με ερευνητικά Ιδρύματα. Δημιουργία πλατφόρμας επενδυτών η οποία θα
παρέχει κίνητρα (π.χ. απορρόφηση μερικού επενδυτικού ρίσκου από το κράτος).
Στήριξη εκκολαπτηρίων και επιταχυντών ανάπτυξης.
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o

1.6

1.7

1.8
1.9

Κίνητρα για τη δημιουργία start-ups: Δημιουργία προγράμματος χρηματοδότησης,
συμμετοχή του κράτους ως μέτοχος μέσω κάποιου μηχανισμού, δημιουργία εταιρίας
με μειωμένο κόστος εγγραφής, μείωση του ποσού των πληρωμών στα κυβερνητικά
ταμεία για τουλάχιστο ένα χρόνο, προσφορά διατήρησης λογιστικών βιβλίων από
εγκεκριμένους λογιστές με χαμηλό κόστος, κ.λπ.
Αναβάθμιση των Δημόσιων Υπηρεσιών & Δημιουργία νέων μοντέλων συνεργασίας
 Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης: αναθεώρηση και επίσπευση του ψηφιακού
μετασχηματισμού της δημόσιας διοίκησης (νέες υποδομές και εργαλεία ανάλυσης μεγάλων
δεδομένων).
 Αλλαγές στο τρόπο διαχείρισης των έργων του δημοσίου: καταγραφή έργων και και
καταμερισμός τους σε όσο το δυνατόν μικρότερα έργα, ταξινόμησή τους βάσει
προτεραιοτήτων, κατάρτιση πλάνου εκτέλεσης, εξεύρεση των απαιτούμενων οικονομικών
πόρων και εκσυγχρονισμός των διαδικασιών διαγωνισμού και εκτέλεσης των έργων.
Δυνατότητα συμμετοχής σε μΜΕ επιχειρήσεις και ειδικότερα σε start-ups.
 Καθορισμός προαπαιτούμενων ενεργειών και έργων (δημιουργία υποδομών cloud, πλήρη
ψηφιοποίηση των λειτουργικών διαδικασιών της δημόσιας υπηρεσίας, κ.λπ).
 Καθοδήγηση από την ΕΕ και το εξωτερικό: Επαφές και συναντήσεις με χώρες του εξωτερικού
οι οποίες χρησιμοποιούν επιτυχημένες εφαρμογές ΤΝ στο δημόσιο τομέα.
 Νέα εποχή συνεργασίας μεταξύ Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, μέσω της ανάπτυξης
προτύπων συνεργασίας.
Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας
 Δημιουργία κόμβου: Ανοικτές πλατφόρμες και αποθετήρια βιομηχανικών δεδομένων για την
ΤΝ θα είναι διαθέσιμοι, σε κόμβους που θα παρέχουν εγκαταστάσεις δοκιμών και γνώσεις με
εξειδικευμένα προγράμματα του ΙδΕΚ σε ΤΝ και εφαρμογές της, στις επιχειρήσεις και στους
τοπικούς φορείς καινοτομίας.
 Ενσωμάτωση των υφιστάμενων κόμβων σε ένα ενιαίο δίκτυο.
 Συγχρηματοδότηση από το Digital Europe.
 Συμμετοχή στο έργο AI4EU.
 Συμμετοχή στο έργο «AI Excellence in Europe».
Συντονισμός για ψηφιοποίηση, καθώς η προώθησή της έχει διανεμηθεί σε μεγάλο αριθμό φορέων
του δημόσιου τομέα. Επικαιροποίηση της Ψηφιακής Στρατηγικής της Κύπρου.
Έξυπνες πόλεις: Συγχρηματοδότηση του Κράτους - ΕΕ των Κέντρων Αριστείας για υλοποίηση έργων
σχετικών με «Έξυπνες Πόλεις».

2. Δημιουργία εθνικών χώρων δεδομένων
2.1 Δράσεις για την Ανάπτυξη της ΤΝ


Εμπλουτισμός και Διαλειτουργικότητα των δεδομένων της Κύπρου
o Νομοθετικό πλαίσιο για τη χρήση των δεδομένων από όλους τους τομείς
o Διαλειτουργικότητα διαφορετικών πόρων δεδομένων
o Συμφωνίες ανταλλαγής δεδομένων
o

Παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μέσω δεδομένων του δημοσίου: δημιουργία
συστημάτων ΤΝ με δοκιμαστικά περιβάλλοντα τα οποία θα έχουν πρόσβαση σε
ανώνυμα δεδομένα του δημοσίου.
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o

Υποστήριξη της δημιουργίας “Regulatory Sandboxes”

o

Υλοποίηση συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως “Prompting an EOSC in
practice” και “Turning FAIR intoreality”



Ενίσχυση της Εθνικής Διαδικτυακής Πύλης Ανοικτών Δεδομένων (ΕΔΠΑΔ)



Δημιουργία Εθνικής Πύλης Ερευνητικών Δεδομένων: η ΕΔΠΑΔ θα επικεντρώνεται στη διάθεση
των δεδομένων που παράγονται από ερευνητικά ιδρύματα της Κύπρου.

3. Καλλιέργεια των ταλέντων, των δεξιοτήτων και της διά βίου μάθησης
3.1 Δράσεις για την Ανάπτυξη της ΤΝ


Η αγορά εργασίας στην εποχή της TN
o

o
o

Εκσυγχρονισμός της Υπηρεσίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Τμήματος Εργασίας: Το
Τμήμα Εργασίας του ΥΕΠΚΑ και η ΑνΑΔ, σε συνεργασία, θα πρέπει να προετοιμαστούν
τόσο για πρόληψη όσο και για αντιμετώπιση της ανεργίας που ενδεχομένως να
προκύψει.
Αξιολόγηση νέων κοινωνικών μοντέλων για τη στήριξη της μετάβασης των εργαζομένων
σε νέες θέσεις.
Επανεκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού:
 Περαιτέρω προώθηση ενεργειών ενημέρωσης των εργοδοτών για τα κίνητρα
που παρέχονται για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων.
 Δημιουργία ενός ανθρωποκεντρικού προγράμματος επανεκπαίδευσης για τα
επαγγέλματα που απειλούνται με εξαφάνιση λόγω αυτοματοποίησης.


Αναβάθμιση του προγράμματος κρατικής υποστήριξης για τη διά βίου μάθηση
και την τριτοβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση.



Εισαγωγή προγράμματος τοποθέτησης φοιτητών στη βιομηχανία (student
placement program) των ευρωπαϊκών χωρών μέσω προγράμματος ανταλλαγής
φοιτητών ή συνεργασιών ευρωπαϊκών εταιριών με κυπριακά ακαδημαϊκά
ιδρύματα.
Προσφορά υποτροφιών σε καταξιωμένα πανεπιστήμια στην TN με τη
προϋπόθεση επιστροφής και εργασίας του παραλήπτη στην Κύπρο.


o


Προώθηση των διαπροσωπικών δεξιοτήτων και της επικοινωνίας

Ευρεία γνώση της TN και της εφαρμογής της
o Εκπαιδευτικό σύστημα και κατάρτιση του μελλοντικού εργατικού δυναμικού


Μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος, προώθηση της ΤΝ μέσω των
Αναλυτικών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης. Το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να
υποστηρίξει νέες τεχνολογικές δεξιότητες και ιδιαίτερα στον τομέα STEM.



Αναβάθμιση του σχολικού εξοπλισμού για την ανάπτυξη της ψηφιακής
παιδείας.
Ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων στους εκπαιδευτικούς




Υιοθέτηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η ΤΝ στην εκπαίδευση. Με τη
χρήση εργαλείων ΤΝ μπορεί να αυξηθεί η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα
της διαδικασίας μάθησης.
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o

Δημιουργία προγράμματος διαδικτυακών μαθημάτων ΤΝ σε συνεργασία με το Ανοικτό
Πανεπιστήμιο και άλλα εκπαιδευτικά κέντρα (μαζικά ανοικτά ηλεκτρονικά μαθήματα)



Παραμονή και περαιτέρω επιμόρφωση των εγχώριων ερευνητών - προσέλκυση κορυφαίων
εμπειρογνωμόνων ΤΝ (εύκολη μετάβαση, γρήγορες διαδικασίες απόκτησης άδειας παραμονής
για άτομα εκτός ΕΕ, ευνοϊκές φορολογικές συνθήκες, προσφορά των απαραίτητων υπηρεσιών
στις οικογένειες των εμπειρογνωμόνων).



Αναβάθμιση και δημιουργία ανώτατων προγραμμάτων σπουδών στην ΤΝ
o Αναβάθμιση των υφιστάμενων προγραμμάτων σπουδών ΤΝ
o Δημιουργία νέου Πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην ΤΝ

4. Ανάπτυξη ηθικής και αξιόπιστης TN
4.1 Δράσεις για την Ανάπτυξη της ΤΝ


Ερωτήματα και θέματα ηθικής που σχετίζονται με την ΤΝ
o Διασφάλιση προστασίας της ιδιωτικής ζωής των χρηστών ΤΝ
o Διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των χρηστών ΤΝ
o Διασφάλιση διαφάνειας ως προς τις απαιτήσεις επισήμανσης και ιχνηλασιμότητας του
λογισμικού ΤΝ
o
o
o
o



Διασφάλιση της ισότητας και της διαφορετικότητας των χρηστών ΤΝ
Διασφάλιση της ασφάλειας των χρηστών ΤΝ
Διασφάλιση προστασίας του περιβάλλοντος και του κοινωνικού καλού
Διασφάλιση υπευθυνότητας

Δημιουργία Εθνικής Επιτροπής Ηθικής και Αξιόπιστης ΤΝ (ΕΕΗΑΤΝ): διαρκής παρακολούθηση,
έρευνα, συστηματική ανάλυση και αξιολόγηση των θεμάτων και προβλημάτων που σχετίζονται
με την επιστημονική έρευνα, πρόοδο και εφαρμογή της επιστήμης της πληροφορικής στο
τομέα της ΤΝ, και τη διερεύνηση των ηθικών, δεοντολογικών, κοινωνικών, ανθρωπιστικών και
νομικών διαστάσεων τους.

10. Λιθουανία
Η στρατηγική της Λιθουανίας για την ΤΝ, “A Vision to the Future”, δομείται σε 6 πυλώνες οι οποίοι
εστιάζουν στους τομείς ενδιαφέροντος της χώρας για τη διάδοση της τεχνολογίας:
1. Αρχές δεοντολογίας και νομικού πλαισίου για την ανάπτυξη και χρήση ΤΝ
Επιδιώκεται μεγιστοποίηση των ωφελειών και ελαχιστοποίηση των κινδύνων που προκύπτουν από την
τεχνολογία, με υιοθέτηση μιας ανθρωποκεντρικής προσέγγισης. Η ΤΝ πρέπει να σέβεται τα θεμελιώδη
δικαιώματα, αλλά και να είναι τεχνικά στιβαρή και αξιόπιστη. Στα πλαίσια αυτά, προτείνονται τα
ακόλουθα:
 Παροχή συμβουλών στο δημόσιο τομέα για τη ρύθμιση και εφαρμογή δεοντολογικής ΤΝ.
o Ίδρυση επιτροπής δεοντολογίας για την ΤΝ, η οποία θα εξετάσει την επίδραση της
τεχνολογίας στα θεμελιώδη δικαιώματα. Θα συμμετέχουν εκπρόσωποι από την
ακαδημαϊκή κοινότητα, την κυβέρνηση, τον ιδιωτικό τομέα και τις ΜΚΟ. Η επιτροπή θα
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κάνει υποδείξεις για την καθιέρωση και αναθεώρηση υφιστάμενων προτύπων
δεοντολογίας στη χώρα.
 Δημιουργία εμπιστοσύνης στους κανόνες, νόμους και πρότυπα που διέπουν την ΤΝ.
o Ανάπτυξη κανόνων, προτύπων, οδηγιών και αρχών δεοντολογίας ώστε να προωθηθεί η
δεοντολογική και βιώσιμη ανάπτυξη και χρήση της ΤΝ.
o Ανάπτυξη εγχώριων, ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων και ρυθμίσεων που προωθούν τη
χρήση της ΤΝ και αποτρέπουν τους κινδύνους.
o Καθιέρωση αρχών και πολιτικών βέλτιστων πρακτικών για το σχεδιασμό, κατασκευή και
χρήση συστημάτων ΤΝ, π.χ. εκπαίδευση όσων λειτουργούν τέτοια συστήματα, ώστε να τα
χρησιμοποιούν με ασφάλεια.
o Ενίσχυση επενδύσεων για των προώθηση της ασφάλειας στην ΤΝ (επεξηγησιμότητα,
διαφάνεια, εμπιστοσύνη, προστασία από κυβερνοεπιθέσεις, κ.λπ.).
 Ενθάρρυνση διαφάνειας και ισότητας στις εφαρμογές ΤΝ.
o Ενίσχυση έρευνας για την ελαχιστοποίηση της μεροληψίας των συστημάτων ΤΝ.
o Δημιουργία ενός εθνικού διεπιστημονικού κέντρου για την προώθηση του διαλόγου
σχετικά με τη δεοντολογία της ΤΝ.
o Ενθάρρυνση των ερευνητών για ανάπτυξη διαφανών συστημάτων, τα οποία θα μπορούν
να εξηγούν στους χρήστες τους λόγους για τους οποίους έφτασαν σε μια απόφαση /
αποτέλεσμα.
 Ενθάρρυνση της αρχής ethics by design.
o Ενθάρρυνση των σχολείων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση να προωθούν στους μαθητές
τα ζητήματα της δεοντολογίας της τεχνολογίας.
o Ανάπτυξη μαθημάτων στα πανεπιστήμια για τη δεοντολογία της τεχνολογίας, τόσο στις
τεχνικές όσο και στις μη τεχνικές σχολές.
o Υπόδειξη στα πανεπιστημιακά τμήματα ΙΤ και μηχανικής να συμπεριλάβουν μάθημα για τη
δεοντολογία της τεχνολογίας.
o Κοινωνικός διάλογος για ζητήματα δεοντολογίας.
o Διασφάλιση της προστασίας της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας, βάσει των αρχών που
διέπουν τις υποδομές δεδομένων.
2. Ενίσχυση της θέσης της Λιθουανίας στο οικοσύστημα ΤΝ
 Ενίσχυση του εγχώριου οικοσυστήματος, με επίκεντρο το Βίλνιους και το Κάουνας, μέσω της
ενίσχυσης νέων εφαρμογών ΤΝ, της προώθησης υφιστάμενων εφαρμογών και της διάχυσης της
γνώσης (π.χ. συνέδρια, online portal που να περιέχει σχετικές εταιρείες, κ.λπ.).
 Συνεργασία και επαφές με Λιθουανούς experts που κατοικούν στο εξωτερικό, ώστε να
μεταφερθούν τεχνογνωσία και ικανότητες.
 Ανάπτυξη και διατήρηση συνεργασιών με Λετονία και Εσθονία μέσω σχετικών πρωτοβουλιών.
 Ανάπτυξη και διατήρηση συνεργασιών με την ΕΕ.
 Ένταξη της Λιθουανίας στην παγκόσμια κοινότητα ΤΝ (π.χ. μέσω διεθνούς συνεδρίου,
ενθάρρυνση ξένων επιχειρήσεων να δημιουργήσουν εργαστήρια στη χώρα, κ.λπ.).
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3. Ενσωμάτωση συστημάτων ΤΝ σε όλους τους κλάδους
 Ενίσχυση της χρήσης συστημάτων ΤΝ στον ιδιωτικό τομέα
o Ανάλυση των δυνατοτήτων της Ε&Α στην ΤΝ σε έναν από τους υφιστάμενους DIHs.
o Κινητροποίηση των επιχειρήσεων που είναι πρωτοπόροι στους κλάδους τους για να
υιοθετήσουν εφαρμογές ΤΝ. Παροχή Σήματος ΤΝ, το οποίο θα τους αναδεικνύει ως leaders
στον τομέα της ΤΝ.
o Δημιουργία πλατφόρμας όπου οι leaders των κλάδων θα επικοινωνούν παραδείγματα από
καινοτόμες χρήσεις συστημάτων ΤΝ στις λειτουργίες τους.
o Ενθάρρυνση των startups ΤΝ με τη δημιουργία ενός λιθουανικού κόμβου start-up TN.


Ενίσχυση της χρήσης συστημάτων ΤΝ στο δημόσιο τομέα
o Δημιουργία κουλτούρας καινοτομίας στο δημόσιο τομέα που θα προωθεί την ανάπτυξη
και δοκιμή λύσεων ΤΝ.
o Δημιουργία ενός ρυθμιστικού sandbox που θα επιτρέπει τη χρήση και δοκιμή συστημάτων
ΤΝ στο δημόσιο τομέα για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα.
o Παροχή βοήθειας σε δημόσιους φορείς για την εφαρμογή συστημάτων ΤΝ που θα
ωφελήσουν τους πολίτες και θα βελτιώσουν τη ροή εργασιών.
o Ίδρυση μια Συμβουλευτικής Επιτροπής ΤΝ που θα βοηθήσει την κυβέρνηση σε αποφάσεις
για τη μελλοντική πολιτική στην ΤΝ.
o Δημιουργία δημόσιων κοινοπραξιών που θα δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες για την
ανάπτυξη συστημάτων ΤΝ.



Εντοπισμός κομβικών κλάδων που θα ωφεληθούν σημαντικά από την υιοθέτηση συστημάτων
ΤΝ
o Ανάπτυξη σχεδίων για υιοθέτηση τεχνολογιών ΤΝ σε: μεταποίηση, γεωργία, υπηρεσίες
υγείας, μεταφορές, ενέργεια.
o Έρευνα σε άλλους κλάδους όπου η υιοθέτηση συστημάτων ΤΝ μπορεί να αποφέρει τα
μεγαλύτερα οφέλη.

4. Ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε εθνικό επίπεδο
Ο άξονας στοχεύει στην ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων σε μαθητές σχολείων, φοιτητές ανώτατης
εκπαίδευσης και στους εργαζόμενους.
 Ανάπτυξη των απαιτούμενων δεξιοτήτων από τα αρχικά στάδια εκπαίδευσης.
o Σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, με αντικείμενο τη διοργάνωση επισκέψεων
σχολείων σε εταιρείες που δημιουργούν καινοτόμα προϊόντα ΤΝ.
o Δημιουργία ειδικού μαθήματος όπου τα παιδία θα διδάσκονται βασικά θέματα ΤΝ.
o Εστίαση σε ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων σε μαθητές σχολείων στις περιφέρειες της
χώρας.
o Εκσυγχρονισμός της διδασκαλίας θεμάτων STEM, κυρίως μαθηματικών.
o Εκπαίδευση νέας γενιάς δασκάλων, η οποία θα έχει υψηλές τεχνικές ικανότητες και την
ικανότητα να κατευθύνει σωστά τους μαθητές ώστε να χρησιμοποιούν τις νέες
τεχνολογίες.
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Ευκαιρίες εκμάθησης ΤΝ για τους φοιτητές της ανώτατης εκπαίδευσης.
o Δημιουργία μαθήματος εξαμήνου στο πανεπιστήμιο στο οποίο θα διδάσκονται βασικά
ζητήματα ΤΝ, αλλά και ο τρόπος αξιοποίησης της τεχνολογίας στο πεδίο φοίτησης του
φοιτητή.
o Εντοπισμός τομέων φοίτησης που οδηγούν σε επαγγέλματα με υψηλό κίνδυνο
αυτοματοποίησης, Δημιουργία συμπληρωματικών σειρών μαθημάτων για τους τομείς
αυτούς, όπου θα διδάσκονται τρόποι που η τεχνολογία μπορεί να ενισχύσει την εργασία.



Απόκτηση κατάλληλων δεξιοτήτων από το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό.
o Δημιουργία προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης στην ΤΝ και άλλες αναδυόμενες
τεχνολογίες. Προτεραιοποίηση στην ανάπτυξη προγραμμάτων για επαγγέλματα με το
μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο από την αυτοματοποίηση
των εργασιών.
o Δημιουργία ενός online προγράμματος στην ΤΝ που θα είναι μαζικά προσβάσιμο από
όλους, το οποίο θα διδάσκει στους πολίτες τα βασικά της ΤΝ.

5. Ενίσχυση Ε&Α στην ΤΝ
 Δημιουργία αριστείας στην Ε&Α για συστήματα ΤΝ.
o Δημιουργία ενός ειδικού χρηματοδοτικού προγράμματος Ε&Α στην ΤΝ.
o Τήρηση της κατεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αύξηση της χρηματοδότησης
έργων Ε&Α στην ΤΝ κατά 70% μέχρι το τέλος του 2020.
o Ίδρυση ενός εθνικού κέντρου ερευνών στην ΤΝ.
o Εξέταση της δυνατότητας ενός από τους DIHs της χώρας να αποτελέσει leader στην Ε&Α
συστημάτων ΤΝ.
o Ένταξη της χρηματοδότησης Ε&Α στην ΤΝ στο Smart Specialization 2020 Investment Plan.
 Δημιουργία ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος υψηλού επιπέδου που θα ενθαρρύνει την
έρευνα σε ΤΝ.
o Δημιουργία ενός Fast Track online portal ΤΝ για υποψήφιους φοιτητές, το οποίο θα
περιλαμβάνει όλα τα πανεπιστημιακά προγράμματα που εστιάζουν στην ΤΝ.
o Σχεδιασμός του πρώτου μεταπτυχιακού προγράμματος στη χώρα που θα εστιάζει στα
συστήματα ΤΝ ως βασικό αντικείμενο σπουδών.
o Χρηματοδότηση διδακτορικής έρευνας σε συστήματα ΤΝ.
o Χρηματοδότηση για απόκτηση hardware στα πανεπιστήμια που απαιτείται για έρευνα
στην ΤΝ. Συνεργασία με πανεπιστήμια για τη διενέργεια ανάλυσης κόστους / οφέλους για
τη χρηματοδότηση απόκτησης hardware σε φυσικό χώρο, ή τη χρήση υπηρεσιών cloud.
o Αναπροσαρμογή των υφιστάμενων προγραμμάτων ΙΤ στα πανεπιστήμια. Εκσυγχρονισμός
των προσόντων που απαιτούνται για να ακολουθήσει κάποιος ακαδημαϊκή καριέρα σε
θέματα ΤΝ.
o Προώθηση της συνεργατικής έρευνας μεταξύ ιδιωτικών οργανισμών και δημόσιων
εκπαιδευτικών ινστιτούτων.
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6. Υπεύθυνη και αποτελεσματική πολιτική για τα δεδομένα
 Δημιουργία ενός σταθερού και φιλικού περιβάλλοντος δεδομένων, με έμφαση στο δημόσιο
τομέα.
o Δημιουργία sandboxes που θα προωθήσουν την ανοικτότητα των δημόσιων δεδομένων
για την ανάπτυξη εργαλείων ΤΝ. Ο σκοπός του sandbox είναι να παρέχει πρόσβαση σε
δημόσια δεδομένα σε ιδιώτες και οργανισμούς θα θέλουν να αναπτύξουν συστήματα ΤΝ.
o Παροχή χρηματοδότησης σε μια ομάδα του δημόσιου τομέα που θα επιβλέπει τις
πρωτοβουλίες ανοικτών δεδομένων.
o Συνεργασία επιστημόνων και experts με την προαναφερόμενη ομάδα για τη δημιουργία
ενός μοντέλου διαχείρισης δεδομένων.


Διασφάλιση της τήρησης των διεθνών προδιαγραφών από τα δεδομένα της χώρας.
o Διασφάλιση της τήρησης των προδιαγραφών FAIR Data Management της ΕΕ στο Horizon
2020 από τα ερευνητικά δεδομένα. Η δράση θα επιτρέψει στα δεδομένα να καταστούν
εύκολα ευρέσιμα, προσβάσιμα, διαλειτουργικά και επαναχρησιμοποιήσιμα.
o Διασφάλιση της τήρησης του GDPR από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς που
χρησιμοποιούν δεδομένα για ανάπτυξη εφαρμογών ΤΝ.

11. Λουξεμβούργο
Η στρατηγική του Λουξεμβούργου για την ΤΝ “AI: A strategic vision for Luxemburg” περιέχει 7
πυλώνες, όπως εξάλλου και το Σχέδιο Δράσης της ΕΕ:
1. Εφαρμοσμένη έρευνα στην ΤΝ
 Προτεραιοποίηση της εξατομικευμένης φαρμακευτικής αγωγής με χρήση τεχνολογιών ΤΝ, στα
πλαίσια της επικείμενης στρατηγικής eHealth που ετοιμάζεται από το Υπουργείο Υγείας.
 Δημιουργία εγκαταστάσεων δοκιμών διεθνούς φήμης με άλλες χώρες της ΕΕ. Παραδείγματα
συνεργασιών: Δοκιμές στη συνδεδεμένη και αυτόνομη κινητικότητα από Γαλλία, Γερμανία και
Λουξεμβούργο στην πρώτη διασυνοριακή εγκατάσταση πειραματισμών στο Σένγκεν. Μετατροπή
του Λουξεμβούργου σε κόμβο ιατρικών δεδομένων στη βιοφαρμακευτική επιστήμη και στην
εξατομικευμένη φαρμακευτική. Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες: διεθνή σύνολα δεδομένων με
δυνητική εμπορική αξία για μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, που καθιστούν το Λουξεμβούργο
ελκυστική επιλογή για developers.
 Εξέταση ρυθμιστικών sandboxes για την ανάπτυξη πλαισίων που μπορούν να ενισχύσουν το ρόλο
του Λουξεμβούργου ως ένα ηγετικό εργαστήριο.
 Ενίσχυση δράσεων εφαρμοσμένης έρευνας. Χρηματοδότηση προϊόντων και υπηρεσιών ΤΝ που
αναπτύσσονται από start-ups, ΜμΕ, κ.ά., μέσω πρωτοβουλιών όπως ο DIH της Luxinnovation
(εθνική υπηρεσία καινοτομίας).
 Χαρτογράφηση δεξιοτήτων και εμπειρίας του ερευνητικού οικοσυστήματος της ώρας, καθώς και
των επιχειρήσεων ΤΝ.
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2. Δεδομένα
 Καθιέρωση καινοτόμων ρυθμίσεων στο πλαίσιο των data market places ώστε να ενισχυθεί η
ασφάλεια δικαίου και διαφάνεια των συμμετεχόντων στην οικονομία δεδομένων.
 Επανέναρξη της πολιτικής ανοικτών δεδομένων της κυβέρνησης με νέο οδικό χάρτη, που θα
λαμβάνει υπόψη τον κομβικό ρόλο του δημόσιου τομέα ως πάροχο δεδομένων για την ανάπτυξη
υπηρεσιών ΤΝ.
 Ανάπτυξη υποδομής δεδομένων που θα βελτιώσει την ποιότητα και προσβασιμότητά τους. Η
υποδομή θα επιτρέπει τη διαχείριση και διαμοιρασμό δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, καθώς
και τον πειραματισμό μέσω ενός sandbox υπηρεσιών ΤΝ και λύσεων blockchain.
 Δημιουργία ενός καινοτόμου και αξιόπιστου ρυθμιστικού περιβάλλοντος που θα προσελκύσει
δεδομενο-κεντρικές υπηρεσίες και επιχειρήσεις στη χώρα.
3. Δεοντολογία, ρύθμιση της ιδιωτικότητας και ασφάλεια
 Συνεργασία με την εθνική αρχή προστασίας δεδομένων και αξιοποίηση της εμπειρίας της ώστε
να διευθετηθούν ζητήματα της ΤΝ.
 Δημιουργία μιας κυβερνητικής συμβουλευτικής επιτροπής τεχνολογίας & δεοντολογίας, η οποία
θα εξετάσει τις δεοντολογικές εφαρμογές της τεχνολογίας και θα συμβουλεύει την κυβέρνηση
γύρω από πιθανούς κινδύνους και επιπτώσεις.
 Συνεργασία με βασικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη και διαφύλαξη της
επιχειρηματικής διακυβέρνησης, ώστε να επιταχυνθεί η κατάλληλη υιοθέτηση της ΤΝ στην
επιχειρηματική διακυβέρνηση.
 Ενεργή εφαρμογή, υπό τις οδηγίες του ILNAS, διεθνών διαδικασιών κανονικοποίησης στον τομέα
της ΤΝ, π.χ. στο πλαίσιο του ISO.
 Ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών που ενισχύουν την ιδιωτικότητα, για τη χρήση
μεγάλων συνόλων δεδομένων.
4. Ενίσχυση επενδύσεων και ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών
 Ανάπτυξη και προώθηση της πρωτοβουλίας HPC, ως ένα βασικό εργαλείο για την οικονομία του
αύριο.
 Έγκαιρη εφαρμογή της πρωτοβουλίας EuroHPC, ώστε να αναπτυχθεί μια πανευρωπαϊκή
υποδομή super computing.
 Εξασφάλιση συνεργιών μεταξύ νέων δημόσιων επενδύσεων σε RDI και υποδομές που
σχετίζονται με δραστηριότητες ΤΝ. Π.χ. έναρξη πρωτοβουλιών παρόμοιων με τις πιλοτικές ζώνες
5G που θα αναδύονται στη χώρα τα επόμενα χρόνια. Το 5G θα επιτρέπει τη συνδεσιμότητα σε
τομείς όπως σπίτι, αυτοκίνητο, υγεία, βιομηχανική παραγωγή, κ.λπ.
 Ανάπτυξη νέων συνεργασιών στον τομέα της ΤΝ με ηγετικές εταιρείες διαφόρων κλάδων, για να
αυξηθεί ο αριθμός των λύσεων ΤΝ και δεξιοτήτων που είναι προσβάσιμες στο οικοσύστημα της
χώρας. Π.χ. τρέχουσα συνεργασία με την NVIDIA, η οποία οδήγησε στη δημιουργία ενός
συνεργατικού εργαστηρίου ΤΝ. Σύνδεση του Λουξεμβούργου με παρόχους υπηρεσιών και
τεχνολογικών λύσεων από το εξωτερικό.
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 Χρηματοδότηση ενός χαρτοφυλακίου καινοτόμων εταιρειών ΤΝ με τη χρήση υφιστάμενων
επενδυτικών κεφαλαίων και χρηματοδοτικών πηγών, π.χ. The Future Fund, Digital Tech Fund,
SNCI bank.
 Ξεκλείδωμα ιδιωτικών επενδύσεων μέσω νέων μηχανισμών κινήτρων. Μέσω συμπράξεων
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, η κυβέρνηση θα εντοπίζει και θα προτεραιοποιεί διεπιστημονικά
ζητήματα που θα μπορούσαν να έχουν σημαντική επίδραση στην οικονομία και κοινωνία της
χώρας.
5. ΤΝ στο δημόσιο τομέα
 Συνολική επισκόπηση δυνητικών έργων βάσει κριτηρίων όπως σκοπιμότητα, αναγκαιότητα και
αξία, για να δημιουργηθούν ανθρωποκεντρικές λύσεις ΤΝ για τους πολίτες.
 Συνεργασία με άλλες χώρες της ΕΕ στο peer-learning, λαμβάνοντας υπόψη την ανταλλαγή
βέλτιστων πρακτικών, εμπειριών και δεδομένων.
 Συνεισφορά στην ανάπτυξη λύσεων ΤΝ, για να δομηθούν πιο αποτελεσματικές και
προσωποποιημένες υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης που θα εξυπηρετούν όλα τα μέρη της
κοινωνίας.
 Στήριξη του Digital by Default με εργαλεία ΤΝ που μπορούν να διευκολύνουν την εφαρμογή του,
να ενισχύσουν τις πελατοκεντρικές υπηρεσίες και να παράσχουν εξατομικευμένες και
ολοκληρωμένες υπηρεσίες και προϊόντα.
 Ενίσχυση έρευνας και καινοτομίας που αξιολογεί τα συστήματα ΤΝ για το δημόσιο τομέα.
Ανάπτυξη εμπειρίας, σε συνδυασμό με εφαρμογές civictech.
 Μελέτη για τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος δημόσιας βάσης δεδομένων, με στόχο την
ελαχιστοποίηση των τεχνικών εμποδίων για περιπτώσεις χρήσης ΤΝ.
6. Δεξιότητες και δια βίου μάθηση
 Ανάπτυξη ενοτήτων ψηφιακής κατάρτισης για το κοινό, περιλαμβάνοντας μια εισαγωγή στην ΤΝ
και ενισχύοντας τη βασική κατανόηση της τεχνολογίας, τις ευκαιρίες και τους κινδύνους.
 Ανάπτυξη συνθηκών μάθησης με τη βοήθεια της ΤΝ, ώστε να παρέχεται μια εξατομικευμένη και
προσαρμόσιμη εμπειρία μάθησης.
 Ένταξη των δεξιοτήτων ΤΝ στην κυβερνητική στρατηγική προσέλκυσης ταλέντων.
 Χαρτογράφηση της προσφοράς εθνικής εκπαίδευσης, διασφαλίζοντας την ένταξη της ΤΝ σε
άλλους τομείς, όπως νομική, επιχειρήσεις, ανθρωπιστικές επιστήμες, περιβάλλον και υγεία.
 Εκτίμηση των μελλοντικών αναγκών για δεξιότητες ΤΝ που απαιτούνται στον ιδιωτικό και
δημόσιο τομέα.
 Προσαρμογή και επέκταση του Digital Skills Bridge στις μελλοντικές ανάγκες της οικονομίας,
ώστε να αναβαθμιστούν οι δεξιότητες του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού.
 Ανάπτυξη νέας κατάρτισης σε συνεργασία με ηγέτες της τεχνολογίας στον ιδιωτικό τομέα.
 Αναζήτηση τρόπων για την ένταξη της ΤΝ στη διδακτέα ύλη της δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, περιλαμβανομένης της δια βίου μάθησης.
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7. Διεθνής συνεργασία
 Ενεργή στήριξη δικτύων υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκών ερευνητικών κέντρων ΤΝ, όπως το
CLAIRE.
 Συμμετοχή σε κομβικές ευρωπαϊκές και διασυνοριακές πρωτοβουλίες, όπως το έργο Copernicus
ή η ανάπτυξη μιας κοινής βάσης δεδομένων τομογραφικών απεικονίσεων για την καταπολέμηση
των πιο συνηθισμένων μορφών καρκίνου.
 Ανάλυση ευκαιριών και σκοπιμότητας για την ανταλλαγή και δημιουργία εμπειρίας στην ΤΝ με
συνεργαζόμενες χώρες.
 Ενημέρωση για βέλτιστες πρακτικές άλλων χωρών που έχουν ώριμα έργα ΤΝ και κατάρτιση
ερευνητικών συνεργασιών.
 Ενεργή προώθηση και υιοθέτηση διεθνών προτύπων στον τομέα των ανοικτών δεδομένων και
διευκόλυνση της διαλειτουργικότητας μεταξύ καταλόγων δεδομένων, όπως το Data Catalogue
Vocabulary Application Profile για data portals στην Ευρώπη.
 Ενεργή υιοθέτηση και συνεισφορά σε εργαλεία ανοιχτού κώδικα για την εφαρμογή λύσεων ΤΝ.

12. Μάλτα
Η Μάλτα έχει δομήσει τη στρατηγική της σε 3 στρατηγικούς πυλώνες:
1. Επενδύσεις, start-ups και καινοτομία
• Δημιουργία κατάλληλων συνθηκών ώστε η χώρα να γίνει ηγετικό κέντρο για την εφαρμογή
λύσεων ΤΝ (επιλογή niche αγορών).
o Συνεργασία με ερευνητές, start-ups και επιχειρήσεις που επιθυμούν να αναπτύξουν
εφαρμογές στη Μάλτα. Δημιουργία του interface www.malta.ai.
o Χρηματοδότηση από την κυβέρνηση μιας ψηφιακής πλατφόρμας συνεργασίας, η οποία θα
δημοσιεύει προφιλ έργων, πληροφόρηση, κ.λπ. Ουσιαστικά, θα προβάλει τις ευκαιρίες
που υπάρχουν στη Μάλτα για την ΤΝ.
o Προβολή της χώρας ως κόμβος ΤΝ μέσω του Tech.mt. Χρηματοδότηση: €1 εκ. το χρόνο.
• Ενίσχυση της δραστηριότητας Ε&Α
o Patent Box: μείωση του φορολογητέου εισοδήματος έως 95% των ακαθάριστων εσόδων
που προκύπτουν από την εκμετάλλευση πνευματικής ιδιοκτησίας.
o Ενίσχυση της ακαδημαϊκής και εφαρμοσμένης έρευνας στα University of Malta και Malta
College of Arts, Science & Technology.
o Χρηματοδότηση για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία στους τομείς εξειδίκευσης της
Μάλτας (ΤΠΕ, τουρισμός, αεροπορικές μεταφορές, υγεία, ενεργειακά αποδοτικά κτίρια,
μεταποίηση υψηλής προστιθέμενης αξίας, γεωργία). R&I FUSION Programme: €2,2 εκ. το
χρόνο.
o Κίνητρα από Malta Enterprise (Economic Development Agency) για την ενίσχυση δράσεων
Ε&Α και καινοτομίας των επιχειρήσεων: εκπτώσεις φόρου, απασχόληση διδακτορικών,
στήριξη των ΜμΕ για προσωρινή απασχόληση εργαζομένων υψηλών προσόντων από
μεγάλες επιχειρήσεις και ερευνητικά κέντρα για συγκεκριμένα έργα.
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o Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων υγείας, στα πλαίσια του GDPR, για λόγους δημόσιας
υγείας, διοίκησης των υπηρεσιών υγείας, στατιστικών και έρευνας.
• Στήριξη των επιχειρηματιών για την ίδρυση start-ups ΤΝ
o Συνεργασία με έναν διεθνώς γνωστό επιταχυντή start-ups. Θα παρέχονται: seed
investment, διασυνδέσεις, mentorship, κ.λπ.
o Επιπλέον χρηματοδότηση του προγράμματος επιτάχυνσης YouStartIT, για να υλοποιηθεί
θεματική δράση για την ΤΝ.
o Επιπλέον χρηματοδότηση του TOFSA (πρόγραμμα seed funding).
o Δημιουργία επενδυτικού fund από την κυβέρνηση για τη χρηματοδότηση start-ups και
scale-ups (παροχή equity-based risk capital).
o Ανανέωση των κανονισμών του Seed Investment Scheme, το οποίο παρέχει εκπτώσεις
φόρου σε επενδυτές, ως αντάλλαγμα για επενδύσεις σε start-ups της χώρας.
o Κίνητρα χρηματοδότησης καινοτόμων επιχειρήσεων ΤΝ, σε αρχικά στάδια ανάπτυξης. Π.χ.
Seed funding έως €25.000 στα πλαίσια του B.Start (συνολικός προϋπολογισμός: €1 εκ. το
χρόνο).
o Μείωση της φορολόγησης κεφαλαιακών κερδών κατά τη μεταβίβαση μετοχών.
• Προσέλκυση διεθνούς ταλέντου, επιχειρηματιών και επενδυτών
o Start-up visa: πρόγραμμα για επιχειρηματίες που σκοπεύουν να ιδρύσουν επιχείρηση στη
χώρα (απλοποιημένες, fast-track διαδικασίες).
2. Υιοθέτηση από το δημόσιο τομέα
• Δημιουργία μιας δημόσιας διοίκησης που να στηρίζεται στην ΤΝ
o Εντοπισμός τρόπων από την κυβέρνηση για την ανάπτυξη της ΤΝ σε όλους τους τομείς της
δημόσιας διοίκησης.
o Εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τους δημόσιους υπαλλήλους.
o Ανανέωση του προγράμματος κατάρτισης των δημοσίων υπαλλήλων, ώστε να
περιλαμβάνει θέματα ΤΝ.
o Επιτάχυνση της χρήσης τεχνολογιών ΤΝ σε όλες τις υπηρεσίες που απευθύνονται στους
πολίτες, καθώς και στην εσωτερική λειτουργία.
o Παρακολούθηση της επίδοσης της Μάλτας στον Government AI Readiness Index.
Εντοπισμός και εφαρμογή μέτρων για τη βελτίωση της επίδοσης.
• Ενθάρρυνση της προμήθειας έξυπνων τεχνολογιών
o Ανάπτυξη μέτρων για τη στήριξη δημόσιων προμηθειών αναδυόμενων τεχνολογικών
λύσεων.
• Υλοποίηση σημαντικών πιλοτικών έργων ΤΝ
o Κινητικότητα: Ενσωμάτωση της ΤΝ στα συστήματα ελέγχου της κυκλοφορίας και συστήματα
γεωγραφικών πληροφοριών.
o Εκπαίδευση: Εξατομικευμένη εμπειρία μάθησης, προσαρμόσιμη στις ιδιαιτερότητες κάθε
μαθητή.
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o Υγεία: Αξιοποίηση των δεδομένων του Pharmacy of Your Choice (υποστήριξη των
συνταγοφραφούντων γιατρών, σχεδιασμός μοντέλων πρόληψης, κ.λπ.). Αξιοποίηση των
δεδομένων του συστήματος National Electronic Health Record (NEHR).
o Εξυπηρέτηση πολιτών: Αξιοποίηση της ΤΝ για τη βελτίωση των υπηρεσιών του servizz.gov.
o Τουρισμός: Ενσωμάτωση της ΤΝ στην Digital Tourism Platform (δημιουργία προφίλ τουριστών
και παροχή συμβουλευτικών προτάσεων). Πρωτοβουλία Environment Passport (συμβουλές
για περιβαλλοντικά φιλικές διακοπές).
o Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας: Χρήση μηχανισμών για την ανάλυση δεδομένων κατανάλωσης
νερού και ενέργειας και large-scale analytics και machine learning για τη διαχείριση της
εξυπηρέτησης πελατών σε πραγματικό χρόνο. Μοντέλα και σενάρια προληπτικής
συντήρησης.
3. Υιοθέτηση από τον ιδιωτικό τομέα
• Ενημέρωση για το τι είναι ΤΝ και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί
o Δράσεις ενημέρωσης, με σκοπό τη δημιουργία γνώσης και την ενθάρρυνση διαλόγου με
τις επιχειρήσεις (εκστρατεία ενημέρωσης, workshops, σεμινάρια που να εστιάζουν στον
τρόπο χρήσης των εργαλείων ΤΝ από ΜμΕ διαφόρων κλάδων, κ.ά.).
• Προσδιορισμός της ετοιμότητας του δημόσιου τομέα για την υιοθέτηση της ΤΝ
o Ανάπτυξη εργαλειοθήκης, η οποία θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να προσδιορίσουν το
επίπεδο ετοιμότητάς τους αναφορικά με την υιοθέτηση ΤΝ και θα παρέχει συμβουλές για
την ανάπτυξή τους.
o Ανάπτυξη ενός Private Sector Readiness Index και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων σε
ετήσια βάση.
• Στήριξη των επιχειρήσεων να ενσωματώσουν την ΤΝ στη λειτουργία τους
o Ανάπτυξη μέτρων για τη μετάβαση στη Βιομηχανία 4.0, επενδύσεις για την ανάπτυξη
εργαλείων στη μαλτέζικη γλώσσα (εφαρμογές κειμένου και ομιλίας), δημιουργία DIH,
προγράμματα κατάρτισης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων.
• Δημιουργία εμπιστοσύνης για τον τρόπο λειτουργίας της ΤΝ σε όρους διαφάνειας και ευθύνης.
Πρόσφατα αναπτύχθηκε το Ethical AI Framework, Towards Trustworthy AI, το οποίο ορίζει
δεοντολογικές αρχές, απαιτήσεις και πρακτικές για ανάπτυξη και χρήση ΤΝ με τρόπο
δεοντολογικό, διαφανή και κοινωνικά αποδεκτό.
Κάθε πυλώνας βασίζεται σε 3 καταλύτες:
1. Εκπαίδευση και ανθρώπινο δυναμικό
• Εκτίμηση της επίδρασης της τεχνολογίας και του αυτοματισμού στην αγορά εργασίας.
o Ειδικό think tank: διενέργεια σχετικής έρευνας, υποδείξεις για την ανάπτυξη σχεδίου
μετάβασης, κ.λπ.
• Ενίσχυση των απασχολουμένων με πιο ισχυρές ψηφιακές ικανότητες και νέες δεξιότητες
o Εθνικό πρόγραμμα reskilling.
o Υποστηρικτικά μέτρα ώστε οι εργοδότες να επενδύσουν σε on-the-job κατάρτιση και οι
εργαζόμενοι να συμμετέχουν σε εξωτερικά προγράμματα κατάρτισης.
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o Πρόγραμμα Investing in Skills (θα ισχύει έως τις 30.6.2023): ανάπτυξη δεξιοτήτων των
απασχολουμένων μέσω κατάρτισης (προϋπολογισμός €5 εκ.).
o Επαγγελματική πιστοποίηση στην ΤΝ από το eSkills Malta Foundation.
• Ενημέρωση του πληθυσμού για το τι είναι η ΤΝ και για ποιο λόγο είναι σημαντική
o Εθνική εκστρατεία ενημέρωσης.
• Ενημέρωση για την ΤΝ σε μαθητές και γονείς
o Συνέχιση της διοργάνωσης του AI Family Challenge (εκπαιδευτικό πρόγραμμα που φέρνει
σε επαφή οικογένειες, σχολεία, κοινότητες, κ.λπ.).
o Χρηματοδότηση ετήσιας Ολυμπιάδας ΤΝ (απευθύνεται σε μαθητές πρωτοβάθμιων και
δευτεροβάθμιων σχολείων).
• Ενίσχυση της υιοθέτησης της ΤΝ στην εκπαίδευση
o Σχηματισμός working group, αποτελούμενου από σχολεία και εκπροσώπους των
δασκάλων, με αντικείμενο την από κοινού ανάπτυξη έργων για την εισαγωγή της ΤΝ στην
εκπαίδευση.
• Παροχή γνώσης και ενημέρωσης στους καθηγητές για την ΤΝ στην εκπαίδευση
o Διοργάνωση ετήσιου συνεδρίου για την ενημέρωση γύρω από καλές πρακτικές της ΤΝ
στην εκπαίδευση.
o Εισαγωγική κατάρτιση στην ΤΝ σε όλους τους δασκάλους και εργαζομένους σε σχολεία.
o Χρηματοδοτική συνεισφορά για εκπαιδευτές που επιθυμούν να αποκτήσουν πιστοποίηση
σε θέματα ΤΝ μέσω κάποιου MOOC.
o University of Malta: ανανέωση του μεταπτυχιακού Teaching and Learning με ένταξη
θεμάτωνΤΝ.
• Ενίσχυση δεξιοτήτων ΤΝ σε όλους τους φοιτητές ανώτατης εκπαίδευσης
o Δυνατότητα επιλογής θεμάτων ΤΝ από τους φοιτητές όλων των γνωστικών αντικειμένων
στο University of Malta, από το 2019/2020.
o Εισαγωγή υποχρεωτικών μαθημάτων ΤΝ σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα στο Malta
College of Arts, Science & Technology τα επόμενα 3 χρόνια.
o Υποστήριξη των ιδιωτικών ινστιτούτων ανώτατης εκπαίδευσης για την ανάπτυξη και
επέκταση των υφιστάμενων προγραμμάτων που σχετίζονται με την ΤΝ.
• Αύξηση του αριθμού των πτυχιούχων και μεταπτυχιακών αποφοίτων σε σπουδές σχετικές με ΤΝ
o Ανάπτυξη μιας πλατφόρμας για την εφαρμοσμένη ΤΝ στο Πανεπιστήμιο της Μάλτας
(διεπιστημονική οντότητα για την ενίσχυση συνεργασιών μεταξύ διαφορετικών σχολών).
o Προσφορά 50 υποτροφιών το χρόνο μεταξύ 2020 και 2022 για μεταπτυχιακές και
διδακτορικές σπουδές στην ΤΝ στο Πανεπιστήμιο της Μάλτας.
o Πρόσφατη νομοθεσία για την παροχή έκπτωσης φόρου σε μεταπτυχιακούς και
διδακτορικούς τελειόφοιτους για το πλήρες ποσό του φόρου εισοδήματος στα πρώτα
€60.000. Η έκπτωση φόρου θα είναι 1 χρόνος για άτομα που αποκτούν μεταπτυχιακό
δίπλωμα και 2 χρόνια για όσους αποκτούν διδακτορικό.
o Παροχή πρόσβασης από το Πανεπιστήμιο της Μάλτας στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΤΝ σε
ένα ευρύ πεδίο αιτούντων με διαφορετικές γνώσεις.
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o Πιλοτική εισαγωγή θεμάτων ΤΝ από το Malta College of Arts, Science & Technology ως
μέρος των μεταπτυχιακών προγραμμάτων το 2020. Έναρξη μεταπτυχιακών στην ΤΝ από το
2025.
2. Δεοντολογία και νομικό πλαίσιο
• Δημιουργία ενός πλαισίου δεοντολογίας για αξιόπιστη ΤΝ
o Έκδοση του σχεδίου για το πλαίσιο δεοντολογίας της ΤΝ το 2019 (Towards Trustworthy AI).
o Δημιουργία National Technology Ethics Committee, υπαγόμενη στην MDIA, για να
επιβλέπει το πλαίσιο δεοντολογίας.
• Έναρξη του πρώτου εθνικού πλαισίου πιστοποίησης ΤΝ
o Επέκταση της λίστας τεχνολογιών για τις οποίες η MDIA παρέχει πιστοποίηση. Δημιουργία
του πρώτου εθνικού προγράμματος για την πιστοποίηση της ΤΝ.
• Διορισμός της Technology Regulation Advisory Committee για να παρέχει συμβουλευτικές
υπηρεσίες σε νομικά ζητήματα.
o Διορισμός νομικών εμπειρογνωμόνων από την κυβέρνηση για να σχηματίσουν την
Technology Regulation Advisory Committee, η οποία θα αναλάβει: τον καθορισμό του
βαθμού εφαρμογής των υφιστάμενων νόμων και κανόνων στις τεχνολογίες ΤΝ, την
εξέταση των αλλαγών που θα πρέπει να γίνουν σε εγχώριους νόμους και την παροχή
συμβουλών για τη δημιουργία ενός ρυθμιστικού sandbox για την ΤΝ.
• Δημιουργία ενός ρυθμιστικού sandbox για την ΤΝ και ενός sandbox δεδομένων για την ΤΝ
o Δημιουργία ενός ρυθμιστικού sandbox που θα παρέχει ρυθμιστικές εξαιρέσεις, για να
επιτρέψει στις επιχειρήσεις να αναζητήσουν και να δοκιμάσουν λύσεις με τις κατάλληλες
δικλείδες ασφαλείας, σε ένα περιορισμένο περιβάλλον με καθορισμένη διάρκεια.
o Δημιουργία ενός sandbox δεδομένων από το Office of the Information and Data Protection
Commissioner (IDPC), για επιχειρήσεις που θέλουν να χρησιμοποιήσουν προσωπικά
δεδομένα στη διαδικασία ανάπτυξης ή δοκιμής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών ΤΝ.
3. Υποδομές οικοσυστήματος
• Επένδυση σε εργαλεία για τη μαλτέζικη γλώσσα
o Υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων για την ανάπτυξη γλωσσικών πόρων και εργαλείων. Η
επένδυση θα επιτρέψει στους υπολογιστές να επεξεργάζονται, κατανοούν και
δημιουργούν μαλτέζικο κείμενο και ομιλία.
• Κινητροποίηση περαιτέρω επενδύσεων για κέντρα δεδομένων
o Ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων σε κέντρα δεδομένων. Παροχή μέτρων και κινήτρων
από το Malta Enterprise.
• Δημιουργία DIH με έμφαση στην ΤΝ
o Σχεδιασμός για τη δημιουργία ενός DIH που να εστιάζει στην ΤΝ. Η δομή θα βοηθάει τόσο
τον ιδιωτικό όσο και το δημόσιο τομέα να αξιοποιήσουν νέες ψηφιακές ευκαιρίες.
• Ενίσχυση της διαθεσιμότητας των ανοικτών δεδομένων
o Πρόσφατη έναρξη του Malta Data Portal από τη Malta Information Technology Agency
(MITA), το οποίο περιέχει 41 μητρώα και 200 σύνολα δεδομένων.
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o Ετοιμασία οδικού χάρτη για τον καθορισμό τρόπων ενσωμάτωσης πληροφοριών από
αισθητήρες και άλλες πηγές στις εθνικές διαδικασίες ανοικτών δεδομένων και
πλατφόρμων.
• Παροχή οικονομικής πρόσβασης σε υπολογιστικούς πόρους
o Επέκταση της πρόσβασης σε δομή HPC σε μοντέλο on-demand, καθώς και σε ευρωπαϊκές
υποδομές.
o Μελέτη σκοπιμότητας για την εκτίμηση των αναγκών σε HPC στη Μάλτα.
o Κινητοποίηση επενδύσεων στο Malta Hybrid Cloud για να στηριχθεί η ζήτηση για
υπολογιστικούς πόρους.
o Πιλοτικό cluster super computer μικρής κλίμακας.
• Επέκταση της οικονομίας δεδομένων της χώρας μέσω 5G και ΙοΤ
o Κινητοποίηση επενδύσεων σε υποδομές αισθητήρων και συσκευών ώστε να αναπτυχθούν
εφαρμογές ΙοΤ.
• Εντοπισμός βέλτιστων πρακτικών για την προστασία εθνικών λύσεων ΤΝ
o Εκτίμηση κινδύνων για τις εθνικές λύσεις ΤΝ και καθορισμός απαιτήσεων προστασίας,
τόσο φυσικών όσο και ψηφιακών.

13. Ολλανδία
Η στρατηγική της Ολλανδίας βασίζεται σε 3 βασικούς πυλώνες:
1. Κεφαλαιοποίηση κοινωνικών και οικονομικών ευκαιριών
Επίλυση κοινωνικών προκλήσεων
H Ολλανδία ανταποκρίνεται στις προκλήσεις προωθώντας τις συνεργασίες μεταξύ επιχειρήσεων,
δημοσίων φορέων και εκπαίδευσης (π.χ. Dutch AI Coalition).
 Research and Innovation Agenda 2020-2023 για τεχνολογίες όπως η ΤΝ: εντοπισμός ευκαιριών
στους κλάδους ασφάλειας, υγείας, γεωργίας & τροφίμων, μεταφοράς ενέργειας.
 Επένδυση από τον ΤΝΟ (οργανισμός για την εφαρμοσμένη έρευνα) σε ανάπτυξη συστημάτων και
δημιουργία οικοσυστημάτων και εφαρμογών ΤΝ, π.χ. για κυβερνοασφάλεια, φροντίδα, γεωργία
και ασφάλεια.
Ασφάλεια
 Έρευνα για την αποτελεσματική εφαρμογή της ΤΝ σε αστυνομικές εργασίες και τις δεοντολογικές
πτυχές της τεχνολογίας.
 Έρευνα για καθορισμό αρχών για την ΤΝ στο νομικό πλαίσιο (CWI, TNO, UvA, OM).
 Μονάδα Robotic Autonomous Systems του Υπουργείου Άμυνας: μετατρέπει εξελίξεις στον τομέα
των ρομποτικών και αυτόνομων συστημάτων σε συγκεκριμένες εθνικές δράσεις.
 Υπουργείο Άμυνας: αναπτύσσει όραμα για την ΤΝ, με ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται στη χρήση της
ΤΝ για στρατιωτικούς σκοπούς.
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Υγεία
 Υπουργείο Υγείας: έκδοση αναφοράς προς τον Οίκο των Αντιπροσώπων για την ΤΝ και τα bigdata
στον κλάδο της υγείας.
 Υπουργείο Υγείας: ανάπτυξη ενός Οδηγού ΤΝ για να βοηθήσει διάφορους εταίρους να
προσανατολιστούν σε αυτόν τον τομέα.
Γεωργία & τρόφιμα
 Υπουργείο Γεωργίας, σε συνεργασία με την Dutch AI Coalition: επιτάχυνση της ανάπτυξης των
υποδομών δεδομένων για αρόσιμες καλλιέργειες.
Χρήση της ΤΝ στο δημόσιο τομέα
 Σειρά ψηφιακών μαθημάτων στην ΤΝ από Academy for Digitalization and Computerization της
κυβέρνησης διατίθενται για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους.
 Υπουργείο Εσωτερικών και Διεύθυνση Επιχειρήσεων της Ολλανδίας: ανάπτυξη εργαλειοθήκης
για καινοτόμες τεχνολογίες.
 Διοργάνωση συναντήσεων στρογγυλής τραπέζης από Υπουργείο Εσωτερικών, της Ένωση των
Δήμων (VNG) και Διεύθυνση Επιχειρήσεων της Ολλανδίας (RVO) για τις τεχνολογίες που
εφαρμόζονται στο δημόσιο τομέα, όπως τα chatbots.
 Διοργάνωση συναντήσεων μεταξύ experts διαφόρων τομέων, όπως developers και επιστήμονες
δεδομένων.
 Ενεργή συμμετοχή σε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, στα πλαίσια του Συντονισμένου Σχεδίου
Δράσης για την ΤΝ.
 Πειραματικές δοκιμές στην ΤΝ από Υπουργείο Εσωτερικών, VNG και άλλους φορείς, με έμφαση
στα ethics by design και στη διαφάνεια των μηχανισμών.
 Πειραματισμοί σε text mining από κυβερνητικούς οργανισμούς.
 Έρευνα για την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών (ΤΝ, blockchain) στις προμήθειες.
 Ανάπτυξη chatbot από κυβερνητικούς φορείς όπως αστυνομία, RVO και P-Direkt.
 Δημοσίευση ενός δεύτερου SBIR tender από το Υπουργείο Εσωτερικών και έναν τοπικό φορέα.
 Συμμετοχή υπουργείων στο Odyssey, το μεγαλύτερο hackathon ΤΝ και blockchain διεθνώς.
Ενθάρυνση της επιχειρηματικότητας στην ΤΝ
 Βελτίωση της πρόσβασης των start-ups σε χρηματοδότηση καινοτομίας και venture capital μέσω
των εργαλείων Innovation Credit, Seed Capital Scheme και Dutch Venture Initiative.
 Ενδεχόμενη αλλαγή στη φορολογική νομοθεσία, ώστε να γίνει πιο ελκυστική με stock options.
 Νομοθεσία για τις άδειες παραμονής για τους εργαζόμενους υψηλών προσόντων των start-ups
και scale-ups.
 Τοποθέτηση συνδέσμων σε Σαν Φρανσίσκο / Λος Άντζελες, Νέα Υόρκη / Βοστόνη, Σιγκαπούρη,
Βερολίνο, Παρίσι και Λονδίνο.
 Επέκτασητουπρογράμματος Accelerating the digitalization of SMEs.
 Σχέδιο της ΑΙ Coalition για την ενίσχυση συνεργασιών μεταξύ έρευνας, εκπαίδευσης και
επιχειρήσεων.
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 Τοπικοί κόμβοι smart industry και ερευνητικά κέντρα παρέχουν στις ΜμΕ γνώσεις και εργαλεία
για την υπεύθυνη χρήση ΤΝ και δεδομένων.
 Σύνδεση των ολλανδικών field labs με το European AI Digital Innovation Network, από τον ΤΝΟ.
 Τα Εμπορικά Επιμελητήρια θα προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες για την ΤΝ στις ΜμΕ, κυρίως
από βέλτιστες πρακτικές που θα παρουσιάζονται σε workshops.
2. Δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων
Έρευνα και καινοτομία στην ΤΝ
 Έκδοση ατζέντας ερευνών στην ΤΝ από το Dutch Research Council (NWO), για την έναρξη νέων
ερευνητικών έργων και εργαλείων.
 Ενδεχόμενη επένδυση των υπουργείων σε ένα πρόγραμμα ΤΝ, ως μέρος του Action Line 2 της
National Science Agenda.
 Δημιουργία ενός κέντρου γνώσεων ΤΝ.
 Επένδυση €18 εκ. σε supercomputer για το SURF από το Υπουργείο Εκπαίδευσης.
 Στα πλαίσια του διατμηματικού προγράμματος “Strengthening the IT workforce in the civil
service”, θα καταρτιστεί πλάνο συνεργασίας με εκπαιδευτές ΤΠΕ στην ανώτατη εκπαίδευση, με
στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας και την ανάπτυξη της κυβέρνησης σε συγκεκριμένους τομείς
με τη δημιουργία field labs.
 Ενεργή συμμετοχή της Ολλανδίας σε ευρωπαϊκές κοινοπραξίες ΤΝ (BVDA/EURobotics, AI4EU,
CLAIRE και ELLIS).
 Διατήρηση της συμμετοχής της χώρας σε μελλοντικά ευρωπαϊκά προγράμματα (Horizon Europe,
Digital Europe, EUREKA).
 Ενίσχυση διεθνών συνεργασιών στην ΤΝ μέσω του Holland Innovation Network και οικονομικών
αποστολών.
 Συνεργασίες στην ΤΝ με άλλες χώρες εντός και εκτός ΕΕ (Γερμανία, Γαλλία, Σιγκαπούρη, ΗΠΑ και
Βέλγιο).
Ευκαιρίες εκπαίδευσης
 Σχέδιο STAP: επένδυση €200 εκ. σε κατάρτιση και δια βίου μάθηση.
 Σχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικών Υποθέσεων & Απασχόλησης για την εφαρμογή του
Wiersmamotion (€48 εκ. το χρόνο για την ανάπτυξη κουλτούρας μάθησης στις ΜμΕ) και
Hermamotion (€60 εκ. για περίοδο 5 ετών για την παροχή επιπλέον στήριξης σε γεωργία,
φιλοξενία και δημιουργικούς κλάδους για την προσέλκυση BBL φοιτητών).
 Πολυετές πρόγραμμα για τη βελτίωση της δια βίου μάθησης.
 Επένδυση €3 εκ. από το Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων και τον NWO σε έρευνα για τις
επιδράσεις των ψηφιακών τεχνολογιών στην απασχόληση.
 Regional Investment Fund: βελτίωση της ευθυγράμμισης της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής
εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας (€25 εκ. το χρόνο μέχρι το 2022).
 Σχεδιασμός των πανεπιστημίων για STEM και κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.
Συνεισφορά επιπλέον €70 εκ. από το Υπουργείο Εκπαίδευσης.
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 Στήριξη της καινοτόμου εκπαίδευσης από το Υπουργείο με το ICT Acceleration Plan που
απευθύνεται σε όλα τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης (€15 εκ. για 4 χρόνια).
 Πρόγραμμα χρηματοδότησης για να ενθαρρυνθούν τα ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης
να αναπτύξουν καινοτόμα και ευέλικτα προγράμματα για εργαζόμενους και αναζητούντες
εργασία.
 Έρευνα από το Υπουργείο για την καλύτερη ανταπόκριση των προγραμμάτων σπουδών στις
τεχνολογικές εξελίξεις (επαγγελματική κατάρτιση και ανώτατη εκπαίδευση).
 Human Capital Agenda for ICT του Υπουργείου Οικονομικών Υποθέσεων: ενθάρρυνση
συνεργασιών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας και τη
μεταφορά γνώσης για νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση.
 Πρόγραμμα National Data Science για εκπαιδευομένους.
 Ένταξη του ψηφιακού αλφαβητισμού στην αναθεωρημένη διδακτέα ύλη στην πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
 Ενδεχόμενη ίδρυση AI Lab για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
 Βελτίωση της στήριξης στην εκπαίδευση σε θέματα ψηφιοποίησης μέσω της Ατζέντας
Ψηφιοποίησης για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Χρησιμοποιήσιμα δεδομένα
 Προώθηση αρχών FAIR για data sharing ιδιωτικών δεδομένων.
 Προώθηση της επαναχρησιμοποίησης των δημόσιων δεδομένων μέσω των data.overheid.nl και
developer.overheid.nl.
 Καταγραφή λύσεων data sharing για την ΤΝ και τρόπου περαιτέρω προώθησής του.
 Ενεργή συνεισφορά της Ολλανδίας στον Κοινό Ευρωπαϊκό Χώρο Δεδομένων.
Συνδεσιμότητα
 Η ΤΝ αποτελεί έναν από τους τομείς προτεραιότητας των δράσεων καινοτομίας του Digital
Connectivity Action Plan.
 Αναζήτηση εφαρμογών ΤΝ για τη βελτίωση της απόδοσης του δικτύου.
 Δέσμευση της Ολλανδίας να συνεργαστεί, στα πλαίσια του Digital Europe, στην έρευνα και
καινοτομία στο HPC computing για ΤΝ.
3. Ενίσχυση των θεμελίων
Προστασία των δημόσιων αξιών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 Έρευνα για την επίδραση της ΤΝ στις δημόσιες αξίες.
 Έρευνες σε: νομικές πτυχές των μηχανισμών που λαμβάνουν αποφάσεις, κινδύνους της
τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπου, ευρωπαϊκή πιστοποίηση εφαρμογών ΤΝ στη δικαιοσύνη.
 Δημιουργία εργαστηρίου διαφάνειας για κυβερνητικούς οργανισμούς (ανταλλαγή γνώσεων
στους τομείς διαφάνειας, επεξηγησιμότητας και απόδοσης ευθύνης).
Εμπιστοσύνη
 Ενθάρρυνση της συμμετοχής ολλανδικών επιχειρήσεων High Level Expert Group της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
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 NOW: πρόσκληση για έρευνα πάνω στην επεξηγήσιμη, υπεύθυνη ΤΝ.
 Αναζήτηση τρόπων με τους οποίους η γνώση που αποκτάται από τη θεμελιώδη και
εφαρμοσμένη έρευνα στην υπεύθυνη ΤΝ μπορεί να γίνει άμεσα διαθέσιμη σε ερευνητές,
εταιρείες, κυβέρνηση, εκπαιδευτικά ινστιτούτα και πολίτες.
 Έρευνα στην υπεύθυνη χρήση ΤΝ, καθώς και στη διαφάνεια / επεξηγησιμότητα των αλγορίθμων
(πρόγραμμα VW Data).
 Έρευνα για τους μηχανισμούς που χρησιμοποιούνται, τους κινδύνους που εμπεριέχουν, τη
διαχείριση των κινδύνων και τις ασφαλιστικές δικλείδες.
 Έρευνα για την εποπτεία των μηχανισμών και γενικότερα της ΤΝ.
Ανοικτές, ανταγωνιστικές αγορές και προστασία καταναλωτή
 Netherlands Authority for Consumers and Markets (ACM): ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε νέες
τεχνολογίες και επιχειρηματικά μοντέλα (π.χ. πλατφόρμες ΤΝ για νομικές υπηρεσίες, χρήση
μηχανισμών και app stores).
 Η Ολλανδία έχει υιοθετήσει την Οδηγία για την καλύτερη εφαρμογή και εκσυγχρονισμό του
νόμου καταναλωτή της ΕΕ.
 Εφαρμογή της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας που αναφέρεται στο βαθμό
που οι ερευνητικοί οργανισμοί μπορούν να διενεργήσουν δραστηριότητες text και data mining.
Ασφάλεια
 Έρευνα στην επίδραση της ΤΝ στην εθνική ασφάλεια.
 Έρευνα για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην ψηφιακή ανθεκτικότητα.

14. Πορτογαλία
Η στρατηγική της Πορτογαλίας διαρθρώνεται σε 7 άξονες δράσης:
1. Ένταξη και εκπαίδευση
Αναφέρεται στη διάδοση γενικότερης γνώσης για την ΤΝ και των σχετικών δεξιοτήτων, ώστε να
διευκολυνθεί η προσαρμογή στις αλλαγές στα επαγγέλματα. Ευκαιρίες για επέκταση των προσόντων
μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
• Διοργάνωση workshops με τη συμμετοχή εγχώριων stakeholders (καθηγητές ΤΠΕ, διευθυντές
σχολείων, κυβερνητικά στελέχη, κ.ά.) και ξένων experts.
• Δημιουργία ενός προγράμματος computing για κάθε επίπεδο εκπαίδευσης, που να
ενσωματώνεται με τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα. Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για
την επικοινωνία μεταξύ όλων των stakeholders και τη δημοσιοποίηση του υλικού διδασκαλίας.
• Προώθηση της πρωτοβουλίας από παραδοσιακά και ψηφιακά μέσα.
• Διδασκαλία των νεαρών μαθητών στα βασικά στοιχεία του machine learning.
• Ανάπτυξη multimedia υλικού σε θέματα STEM μέσω δικτύωσης σχολείων με διάφορα Science
Clubs.
• Ανάπτυξη ικανοτήτων προγραμματισμού και κωδικοποίησης μέσω της ανάμιξης ομάδων από την
ακαδημαϊκή κοινότητα, οι οποίες θα αναπτύξουν μια πλατφόρμα όπου σχολεία και Science Clubs
θα διοργανώνουν τα δικά τους Coding Fests.
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2. Προσόντα και εξειδίκευση
Αναφέρεται στην αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού με προσόντα στις ΤΠΕ γενικότερα και ΤΝ
ειδικότερα σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, περιλαμβανομένης της σύντομης εκπαίδευσης και
εκπαίδευσης ενηλίκων, της προσέλκυσης διεθνούς ταλέντου, κ.λπ.
• Περαιτέρω ανάπτυξη μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων, περιλαμβανομένης της
executive εκπαίδευσης ενηλίκων, σε στενή συνεργασία με επιχειρήσεις και δημόσια διοίκηση.
• Έναρξη σειράς μαθημάτων e-learning που να καλύπτει θεμελιώδεις πτυχές της ΤΝ και ειδικές
κατηγορίες εφαρμογών, βάσει των αποτελεσμάτων του έργου NAU.
• Παρότρυνση διεθνούς ταλέντου σε ΤΝ και ΤΠΕ να έρθουν να σπουδάσουν και/ή να δουλέψουν
στη χώρα, περιλαμβανομένων των τωρινών δράσεων της πρωτοβουλίας “Study and research in
Portugal”.
3. Ανάπτυξη έρευνας και καινοτομίας σε θεματικές περιοχές
Ανάδειξη της χώρας σε “living lab” για έρευνα και πειραματισμούς σε νέες εφαρμογές: αστικός
μετασχηματισμός σε βιώσιμες πόλεις, βιώσιμα δίκτυα ενέργειας, βιοποικιλότητα, αυτόνομη οδήγηση,
κυβερνοασφάλεια, quantum materials, adaptive learning για μαθητές. Δημιουργία ενός ισχυρού
οικοσυστήματος έρευνας με τη συμμετοχή επιχειρήσεων (start-ups, scale-ups, μεγάλες εταιρείες),
πανεπιστημίων, δημόσιου τομέα και κοινωνίας.
• Ορισμός KPI για την αξιολόγηση των επενδύσεων ΤΝ στη χώρα.
• Δημιουργία DIHs που να εστιάζουν στην ΤΝ και να συνεργάζονται (ή να είναι ενσωματωμένοι) με
το υφιστάμενο δίκτυο DIHs, καθώς και με ευρωπαϊκούς DIHs.
• Δημιουργία μιας ή περισσότερων πλατφόρμων AI-on-demand και σύνδεσή τους με άλλες
παρόμοιες προσπάθειες στην Ευρώπη, που διατίθενται από DIHs.
• Προώθηση κουπονιών καινοτομίας, καθώς και κουπονιών που διευκολύνουν τη συνεργασία
επιχειρήσεων-πανεπιστημίων.
• Περαιτέρω συμμετοχή στην ευρωπαϊκή προσπάθεια για ανάπτυξη νομοθεσίας και πρωτοκόλλων
για μια δεοντολογική και ασφαλή ΤΝ.
• Ανάπτυξη ρυθμιστικών sandboxes, σε σύνδεση με την ΕΕ.
• Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ πορτογαλικών επιχειρήσεων και ευρωπαϊκών βιομηχανικών
ηγετών μέσω συμμετοχής σε ευρωπαϊκά δίκτυα.
• Ενσωμάτωση μιας στρατηγικής στενότερης συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών κέντρων
αριστείας ΤΝ, με ατζέντες που θα συναποφασίζονται με τις επιχειρήσεις και θα βασίζονται σε
κοινή γνώση για την ανάπτυξη λύσεων ΤΝ, σε τομείς όπου η Ευρώπη αντιμετωπίζει σημαντικές
προκλήσεις.
• Συνεργασία με διεθνείς εταίρους, ώστε να ευθυγραμμιστούν οι θέσεις και να αποκομιστούν
οφέλη από διεθνείς συμπράξεις στην ΤΝ, σε πολλούς τομείς (περιλαμβανομένων των προτύπων,
δεοντολογίας και κυβερνοασφάλειας). Απαιτούνται συντονισμένες δράσεις και διεθνής
συνεργασία για μια υπεύθυνη ανάπτυξη ΤΝ.
• Ενίσχυση της εθνικής δομής για τη διαχείριση χρηματοδότησης.
Προώθηση της επιστημονικής αριστείας, αύξηση της επίδρασης της έρευνας στην ΤΝ, αύξηση του
αριθμού των επιδοτήσεων στην ΤΝ, κ.λπ.
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• Ανάπτυξη συνεργατικών έργων, επιδοτήσεων ERC και δικτύων επειγόντων ερευνητικών
αντικειμένων.
• Ενίσχυση της μακροχρόνιας συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και πανεπιστημίων με
συμφωνίες-πλαίσιο.
• Συμμετοχή στην ευρωπαϊκή προσπάθεια για την ανάπτυξη δικτύου κέντρων αριστείας Ε&Α ΤΝ,
σε στενή συνεργασία με τους DIHs.
• Μεγαλύτερη συμμετοχή στις υφιστάμενες συνεργασίες μεταξύ των χωρών-μελών και της ΕΕ
(ECSEL, EuroHPC, Quantum Flagship).
• Συμμετοχή σε προτάσεις για ευρωπαϊκά, διασυνοριακά έργα κοινού ενδιαφέροντος (π.χ.
ενέργεια).
4. Εκσυγχρονισμός δημόσιας διοίκησης
Αφορά την ενίσχυση της Ε&Α για την αξιοποίηση των μεγάλων ποσοτήτων δημόσιων δεδομένων και τη
διάθεσή τους για καλύτερη λήψη αποφάσεων στη δημόσια διοίκηση, τη συνεργασία μεταξύ δημοσίων
φορέων, επιχειρήσεων και έρευνας για τη χρήση ΤΝ, την προώθηση καινοτόμων λύσεων για την
απλοποίηση των δημοσίων υπηρεσιών, κ.λπ.
• Ανάπτυξη μιας εθνικής υποδομής δεδομένων, υπό τη διαχείριση του National Statistics Office, η
οποία θα αποτελεί ένα κεντρικό αποθετήριο δημόσιων δεδομένων.
• Συνέχιση της χρηματοδότησης συνεργατικών έργων μεταξύ του δημόσιου τομέα και ερευνητικών
κέντρων για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για τη δημόσια διοίκηση.
• Δημιουργία ενός Εργαστηρίου Συνεργασίας για την ΤΝ στη δημόσια διοίκηση, υπό τη διαχείριση
ενός δημόσιου οργανισμού.
• Ενίσχυση των υφιστάμενων προγραμμάτων για δεξιότητες ΤΝ και επιστήμης δεδομένων στο
δημόσιο τομέα, σε συνεργασία με ινστιτούτα ανώτατης εκπαίδευσης.
• Ένταξη των δημόσιων οργανισμών στην επιτροπή δεοντολογίας για την ΤΝ.
5. Ανάπτυξη τομέων εξειδίκευσης στην Πορτογαλία με διεθνή επίδραση
Εντοπισμός niche markets ΤΝ στους οποίους η Πορτογαλία μπορεί να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο,
μέσω συνεργατικών δράσεων επιχειρήσεων και ακαδημαϊκής κοινότητας. Οι συμπράξεις θα οδηγήσουν
σε καινοτομία, έρευνα αιχμής και συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα. Τομείς: Natural language processing,
λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο, ανάπτυξη λογισμικού, edge computing.
• Ενίσχυση της πρόσβασης σε νέες διεθνείς αγορές, υψηλής εξειδίκευσης.
• Διευκόλυνση του διαμοιρασμού δεδομένων και τεχνολογίας για την προώθηση της Ε&Α και των
συνεργασιών μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων.
• Παροχή δυνατότητας σε πλατφόρμες επιχειρήσεων και πανεπιστημίων να ανταλλάσσουν
βέλτιστες πρακτικές.
• Προώθηση της διαθεσιμότητας επαρκούς υποδομής computing.
6. Συμμετοχή σε διεθνή ερευνητικά δίκτυα
• Super computing: Ανάμιξη στο μελλοντικό οικοσύστημα EuroHPC. Εγκατάσταση μιας νέας
υποδομής super computing, η οποία θα υποστηρίξει έργα σε ΤΝ, deep learning, digital modelling
και data science.
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• Quantum materials και quantum computing: Λειτουργία του
Nanotechnoogy Laboratory στη Μπράγκα.

Intertnational

Iberian

7. Αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων: Δεοντολογία και ασφάλεια
Η χώρα θα χρειαστεί βέλτιστες πρακτικές για να αξιολογήσει τα έργα ΤΝ σε όρους κινδύνου, καθώς και
αρχές δεοντολογίας για να εντοπίσει και αποτρέψει λανθασμένη χρήση της ΤΝ. Απαιτείται προσαρμογή
του νομικού πλαισίου για να προσδιοριστεί η ευθύνη σε περιπτώσεις διαφωνιών, όπου η ΤΝ
παρεμβαίνει στη λήψη αποφάσεων.

15. Σουηδία
Η Σουηδία αναγνωρίζει 4 συνθήκες οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν τη χώρα να επωφεληθεί πλήρως
από τις δυνατότητες της ΤΝ:
1. Εκπαίδευση και κατάρτιση:
 Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα πρέπει να παρέχουν σε έναν ικανοποιητικό αριθμό
φοιτητών εκπαίδευση και κατάρτιση στην ΤΝ (προγράμματα bachelor και master). Με τον
τρόπο αυτό, θα δημιουργηθούν οι δεξιότητες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και χρήση
της ΤΝ.
 Έμφαση πρέπει να δοθεί στη συνεχόμενη και επιπλέον εκπαίδευση επαγγελματιών που
κατέχουν ήδη πτυχίο πανεπιστημίου, καθώς η ταχύρρυθμη τεχνολογική ανάπτυξη
δημιουργεί αυξημένες ανάγκες για δια βίου μάθηση. Ταυτόχρονα όμως, απαιτείται και
εξειδίκευση σε κυβερνοασφάλεια, τομέας στον οποίο διαπιστώνεται έλλειψη κατάλληλα
καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού.
 Η εκπαίδευση στην ΤΝ πρέπει να αποτελέσει μέρος και των προγραμμάτων σπουδών που
δεν έχουν άμεση σχέση με την τεχνολογία, ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες για ευρεία και
υπεύθυνη εφαρμογή της τεχνολογίας. Π.χ. αρκετοί managers και διάφοροι επαγγελματίες
έρχονται σε επαφή με τεχνολογικούς τομείς.
 Απαιτείται σύνδεση μεταξύ έρευνας, ανώτερης εκπαίδευσης και καινοτομίας στον τομέα
ΤΝ.
2. Έρευνα:
 Ισχυρή βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στην ΤΝ, ώστε να διασφαλιστεί η προσφορά
γνώσης και δεξιοτήτων στον τομέα (πρόγραμμα AI Innovation for Sweden).
 Ισχυροί δεσμοί με διεθνή, πρωτοπόρα ερευνητικά περιβάλλοντα στην ΤΝ σε άλλες χώρες (π.χ.
ΕΕ μέσω του EU Framework Programme for Research and Innovation).
 Στενή συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, δημόσιου τομέα και έρευνας στην ΤΝ (π.χ.
συνεργατικά έργα, ανταλλαγές προσωπικού).
 Αξιοποίηση των συνεργειών μεταξύ πολιτικής και αμυντικής έρευνας, υπό ένα αποκλειστικά
αμυντικό πρίσμα. Ευκαιρίες προκύπτουν σε συνεργασίες στους τομείς κυβερνοασφάλειας και
αυτόνομων συστημάτων.
3. Καινοτομία και χρήση:
 Ανάγκη για πιλοτικά έργα, test beds και δοκιμαστικά περιβάλλοντα ανάπτυξης εφαρμογών
ΤΝ στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, τα οποία μπορούν να συνεισφέρουν στη χρήση ΤΝ με
έναν ασφαλή, αξιόπιστο και υπεύθυνο τρόπο.

Σελίδα 153

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

 Περαιτέρω προσπάθειες για προστασία από και διαχείριση των κινδύνων (είτε τεχνικών,
είτε δεοντολογικών) που σχετίζονται με την ΤΝ. Διαφανής και κατανοητή χρήση μηχανισμών.
Έμφαση σε δεοντολογικά και νομικά ζητήματα.
 Ανάπτυξη συμπράξεων και συνεργασιών για τη χρήση εφαρμογών ΤΝ με άλλες πρωτοπόρες
χώρες, κυρίως της ΕΕ.
4. Θεσμικό πλαίσιο και υποδομές:
 Ανάπτυξη κανόνων, προτύπων και δεοντολογικών αρχών για την οριοθέτηση δεοντολογικής
και ηθικής ΤΝ.
 Διαμόρφωση εθνικών και διεθνών προτύπων και κανονισμών που προωθούν τη χρήση ΤΝ και
προστατεύουν από κινδύνους.
 Αναθεώρηση των αναγκών για ψηφιακές υποδομές, ώστε να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που
προσφέρει η ΤΝ.
 Μεγαλύτερη διαθεσιμότητα δεδομένων, ώστε να χρησιμοποιηθούν ως υποδομή για τη
χρήση ΤΝ σε τομείς που μπορεί να προστεθεί αξία.
 Η Σουηδία πρέπει να συνεχίσει να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στις προσπάθειες της ΕΕ για την
προώθηση της ψηφιοποίησης και να εκμεταλλευθεί τα οφέλη που ενέχει η χρήση ΤΝ.

16. Τσεχία
Η στρατηγική για την αξιοποίηση της ΤΝ που εφαρμόζει η Τσεχία, είναι βασισμένη σε 7 πυλώνες:
1. Προώθηση και ενίσχυση επιστήμης, έρευνας και ανάπτυξης
 Συμμετοχή στην πρωτοβουλία της ΕΕ για τη δημιουργία Ευρωπαϊκών Κέντρων Αριστείας (Centers
of Excellence), Κέντρων Δοκιμών (Test Centers) και Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας (Digital
Innovation Hubs).
 Στενή σύνδεση και συνεργασία μεταξύ εθνικών, V4, τοπικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών
κέντρων. Ανταλλαγή γνώσεων και εντοπισμός συνεργιών με τα Κέντρα Αριστείας και τα Κέντρα
Δοκιμών.
 Αναθεώρηση νομικών, διοικητικών και άλλων διαδικασιών για την ταχύτερη και ευκολότερη
απόκτηση άδειας παραμονής και εργασίας από επιστήμονες και ερευνητές σε στρατηγικούς
τομείς για την ανάπτυξη της οικονομίας, με έμφαση στην ΤΝ.
 Απλοποίηση των διαδικασιών παροχής άδειας σε ερευνητές και φοιτητές από το εξωτερικό
(θεώρηση βίζας, εγγραφή σε σπουδές, διοίκηση διδακτορικών σπουδών, κ.λπ.).
 Οικονομική και μη-οικονομική στήριξη για την προσέλκυση και διατήρηση ερευνητών στη χώρα,
στήριξη της καριέρας τους σε ερευνητικούς οργανισμούς, προσέλκυση νέων ταλέντων από το
εξωτερικό.
 Οικονομική και μη-οικονομική στήριξη για τη δημιουργία ενός περιεκτικού συστήματος
μεταφοράς ακαδημαϊκής τεχνογνωσίας, που θα περιλαμβάνει επιταχυντές, start-ups και
εργαστήρια εγχώριων και ξένων εταιρειών.
 Πρόγραμμα για τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ ΜμΕ, start-ups και ερευνητικών
κέντρων.
 Ανάπτυξη του εθνικού κέντρου super computing IT4 Innovations και διασύνδεσή του σε εθνικό,
τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με άλλα κέντρα ερευνών και κέντρα HPC.
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 Υποστήριξη της πρόσβασης σε ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, κυρίως από το European Research
Council (ERC).
 Συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την πρόσβαση σε δεδομένα για την εκπαίδευση
συστημάτων ΤΝ. Διευκόλυνση της πρόσβασης των ερευνητών σε δεδομένα για την εκπαίδευση
μηχανισμών.
 Ενίσχυση της χρήσης της ΤΝ για διαστημικές δραστηριότητες, σε συνεργασία με την ESA.
 Σχεδιασμός νέων διδακτορικών προγραμμάτων και σχετικών θέσεων σε πανεπιστήμια,
υποστήριξη online σπουδών και διαδραστικής μάθησης στην αγγλική γλώσσα.
 Τακτική διαβούλευση μεταξύ experts, δημόσιου τομέα, ακαδημαϊκών και επιχειρήσεων.
Συνεργασία μεταξύ τεχνικών, κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, δημόσιων, ιδιωτικών
και μη-κυβερνητικών κλάδων.
 Ενσωμάτωση εργαλείων ενίσχυσης στη Στρατηγική RIS3.
 Εφαρμογή του Plan No1 της στρατηγικής Digital Czech Republic – Digital Economy and Society.
2. Χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης, ενίσχυση επενδύσεων και ανάπτυξη οικοσυστήματος ΤΝ
 Χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας μέσω του προγράμματος Digital Czech
Republic, δημοτικούς πόρους, κ.λπ.
 Αποτελεσματική χρήση υφιστάμενων και μελλοντικών εργαλείων της ΕΕ, π.χ. στην περίοδο 20212027: Digital Europe, Horizon Europe, Connecting Europe Facility, Creative Europe, κ.λπ.
Μεγαλύτερη ανάμιξη σε πρωτοβουλίες της ΕΕ όπως το European Institute of Innovation and
Technology (EIT).
 Expert group, αποτελούμενο από εκπροσώπους της ακαδημαϊκής κοινότητας και του δημόσιου
και ιδιωτικού τομέα, θα αναπτύξει μέτρα για την υποστήριξη της ΤΝ και την επίτευξη των
επενδυτικών στόχων και θα καθορίσει επιδοτήσεις και επενδυτικά προγράμματα για ΜμΕ και
ερευνητές.
 Στοχευμένα προγράμματα επιδοτήσεων για τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση ΤΝ από TACR,
GACR και άλλους παρόχους.
 Συντονισμός όλων των εργαλείων για τη χρήση πόρων των διαθέσιμων προγραμμάτων της ΕΕ,
περιλαμβανομένης της διαπραγμάτευσης της επόμενης προγραμματικής περιόδου.
 Συνεχής εκτίμηση της αποτελεσματικότητας υποστηρικτικών προγραμμάτων, σύμφωνα με τη
χαρτογράφηση της ΤΝ και της ανάπτυξής της στη χώρα.
 Σχεδιασμός και ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων επιδοτήσεων για σκοπούς προσέλκυσης
μεταπτυχιακών φοιτητών και ερευνητών για σπουδές και εργασία στη χώρα.
 Παροχή διευκρινήσεων για χρηματοδότηση και εργαλεία για την υλοποίηση έργων ΤΝ.
 Υποστήριξη επενδύσεων σε αυτοματισμό και ανάπτυξη ΤΝ, κυρίως σε ΜμΕ, μέσω πηγών όπως
κονδύλια της ΕΕ και χρηματοοικονομικές αγορές (venture capital, εναλλακτικοί τρόποι
χρηματοδότησης).
 Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός χρηματοοικονομικών εργαλείων που μπορούν να υποστηρίξουν
καινοτόμες υπηρεσίες και επιχειρηματικά μοντέλα.
 Προώθηση επενδύσεων σε ψυχαγωγικούς και δημιουργικούς κλάδους που δημιουργούν υψηλή
προστιθέμενη αξία.
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 Προβολή του κλάδου ΤΝ της χώρας τόσο εγχώρια, όσο και στο εξωτερικό.
 Δικτύωση εγχώριων και ξένων φορέων / επιχειρήσεων για την υλοποίηση συνεργατικών έργων
ΤΝ.
 Διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών για start-ups και spin-offs στον κλάδο της ΤΝ, τη
χρηματοδότησή τους με venture capital και τη στήριξη της περαιτέρω ανάπτυξής τους.
 Ενθάρρυνση της εκκόλαψης και στήριξη όλων των σταδίων της ίδρυσης και ανάπτυξης των startups.
 Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης start-ups που εστιάζουν σε εφαρμογές ΤΝ στο δημόσιο τομέα, στις
δημόσιες υπηρεσίες και σε τομείς εθνικού ενδιαφέροντος.
 Τεχνολογικές αποστολές σε χώρες που αναπτύσσουν ΤΝ για την ανάπτυξη συνεργασιών, την
έναρξη συνεργατικών έργων, κ.λπ.
 Προσέλκυση τεχνολογικά προηγμένων επενδυτικών έργων από το εξωτερικό για να υποστηριχθεί
η ανάπτυξη του εγχώριου οικοσυστήματος ΤΝ.
 Κοινοπρακτικά έργα εγχώριων και ξένων επιχειρήσεων και φορέων.
 Δημιουργία ενός σχεδίου οικονομικής ενίσχυσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από δήμους και
περιφέρειες για τη διατήρηση ερευνητών και experts.
 Ολοκλήρωσητης Capital Market Development Strategy in the Czech Republic 2019–2023.
 Εφαρμογή του Plan No 7 της Digital Czech Republic – Digital Economy and Society.
3. Προώθηση της ΤΝ σε βιομηχανία, υπηρεσίες και δημόσια διοίκηση – Οικονομική ανάπτυξη –
Αύξηση μισθών και γενικότερης ανταγωνιστικότητας της οικονομίας
 Δημιουργία εξειδικευμένων οικοσυστημάτων ΤΝ που να συνδέουν τα ερευνητικά κέντρα με την
επιχειρηματική κοινότητα και τα οποία θα στηρίξουν την ανάπτυξη της ΤΝ σε κάθε κλάδο μέσω
ενισχυτικών δράσεων, κατάρτισης ταλέντων, έρευνας, διδασκαλίας, κ.λπ.
 Συνεχής συλλογή στοιχείων για τις εφαρμογές της ΤΝ, ώστε να δημιουργηθεί μια επαρκής βάση
δεδομένων που να επιτρέπει την περιεκτική ανάλυση των αναγκών, δυνατών σημείων και
αδυναμιών της διάχυσης της ΤΝ στην οικονομία.
 Διεξαγωγή διαλόγου με τον ιδιωτικό τομέα για την ανάπτυξη πιθανών νέων εφαρμογών ΤΝ στη
δημόσια διοίκηση, π.χ. μέσω hackathons.
 Παροχή ψηφιακών υποδομών και ανοικτών δεδομένων (government cloud, πλατφόρμα
δεδομένων, κ.λπ.) σύμφωνα με τους στόχους του προγράμματος Digital Czech Republic.
Προκειμένου να συγκεντρωθούν τα δεδομένα σε ένα χώρο, απαιτείται αποθήκευσή τους σε μια
ενιαία μορφή και κυρίως διασφάλιση της πρόσβασης σε αυτά από τον ιδιωτικό τομέα.
 Ενίσχυση της δημιουργίας ολοκληρωμένων αλυσίδων αξίας, ώστε η χώρα να αξιοποιήσει τις
δυνατότητές της ως προς την εισροή, διατήρηση και αξιοποίηση επενδύσεων στον τομέα της ΤΝ.
 Υποστήριξη προγραμμάτων για την προβολή και επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού,
καινοτομίας και αυτοματισμού των επιχειρήσεων, βάσει των πραγματικών αναγκών κυρίως των
ΜμΕ.
 Ανάπτυξη φορολογικής πολιτικής για την προώθηση της σταθερής ανάπτυξης της ψηφιακής
οικονομίας, με ταυτόχρονη εξασφάλιση βιώσιμων δημοσίων εσόδων, σε όρους φορολόγησης
εργασίας και κεφαλαίου.
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 Διαθεσιμότητα και διαμοιρασμός δημόσιων δεδομένων. Καθορισμός κατάλληλων δεδομένων για
ανοικτότητα.
 Στοχευμένη εκστρατεία ενημέρωσης για επιχειρήσεις, γύρω από τις δυνατότητες και οφέλη της
ΤΝ και της ψηφιοποίησης.
 Υποστήριξη της εκπαίδευσης συστημάτων ΤΝ σε διαμοιρασμένα δεδομένα για την ανάπτυξη
νέων μορφών αυτοματοποίησης, σε συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και ακαδημαϊκής
κοινότητας.
 Ανάπτυξη πολιτικών ανταγωνισμού για τη διαμόρφωση ενός ισορροπημένου, ανταγωνιστικού
περιβάλλοντος, ακόμα και υπό συνθήκες μετασχηματισμού λόγω της ΤΝ, που να επιτρέπει την
ανάπτυξη τόσο μικρότερων start-ups, όσο και μεγαλύτερων επιχειρήσεων.
 Προώθηση της συνοχής των δραστηριοτήτων ΤΝ με άλλους τομείς ψηφιοποίησης, όπως
κυβερνοασφάλεια, HPC και data analytics.
 Προώθηση της χρήσης του high-performance computing από τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα.
 Δίκτυο DIH: διευκόλυνση της ανάπτυξης αυτοματισμού και ΤΝ σε επιχειρήσεις και μεταφορά της
έρευνας στην πράξη, ιδίως από τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Αριστείας.
 Χρήση της ΤΝ στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών υγείας, στα πλαίσια της εφαρμογής της
Nationale Health Strategy of the Czech Republic 2016–2020.
 Προβολή των επιτυχιών των τσεχικών επιχειρήσεων στον τομέα της ΤΝ, με στόχο την ενίσχυση
της καλής εικόνας του εγχώριου οικοσυστήματος.
 Εισαγωγή της ΤΝ στη δημόσια διοίκηση για να διευκολύνει τη ζωή των πολιτών και τη λειτουργία
των επιχειρήσεων, ιδίως αυξάνοντας την παραγωγικότητα και βελτιώνοντας τις υπηρεσίες, τη
συλλογή φόρων και τον εντοπισμό απάτης, με τη μέγιστη χρήση ανοικτών τεχνολογιών.
Συγχρόνως, πρέπει να προστατεύονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και οι συνθήκες
για επενδύσεις και συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα.
 Εφαρμογή του Plan No 2 της Digital Czech Republic – Digital Economy and Society.
4. Ανθρώπινο κεφάλαιο, εκπαιδευτικό σύστημα και δια βίου μάθηση
 Μελέτη των προτάσεων για το σταδιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης λόγω της επίδρασης
της ΤΝ.
 Μετασχηματισμός του εκπαιδευτικού συστήματος, στα πλαίσια του σχεδιασμού μιας νέας
στρατηγικής για την εκπαιδευτική πολιτική και την ψηφιακή εκπαίδευση μετά το 2020.
 Συνεχής εκτίμηση του αυτοματισμού και της επίδρασης της ΤΝ στην κοινωνία, την αγορά
εργασίας, την εκπαίδευση και τη ζωή στην Τσεχία.
 Αναθεώρηση του περιεχομένου της γενικής εκπαίδευσης, η οποία θα περιλαμβάνει την
ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων και αντίληψης ΙΤ σε παιδιά και μαθητές και νέες μεθόδους
μάθησης.
 Προώθηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων STEM και δημιουργικών και βασικών δεξιοτήτων.
 Σταθεροποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού και ενίσχυση του προϋπολογισμού που είναι
απαραίτητος για την εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων, βάσει μελέτης για το σχεδιασμό του
σταδιακού μετασχηματισμού της εκπαίδευσης λόγω της ΤΝ.
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 Πρόγραμμα στήριξης για την εφαρμογή της ΤΝ στην εκπαίδευση, περιλαμβανομένης της χρήσης
εργαλείων για το μετασχηματισμό της εκπαίδευσης βάσει ΤΝ.
 Στήριξη των διδακτορικών σπουδών στην ΤΝ.
 Ανάπτυξη των ικανοτήτων των δασκάλων στις ψηφιακές τεχνολογίες και την ΤΝ, λαμβάνοντας
υπόψη τις αλλαγές της διδασκαλίας.
 Ενίσχυση του εξοπλισμού των σχολείων για την ανάπτυξη του ψηφιακού αλφαβητισμού και της
διδασκαλίας της ΤΝ (υλικός εξοπλισμός, υποδομές και λογισμικό ανοικτού κώδικα).
 Πρόγραμμα στήριξης για στρατηγικές συμμαχίες μεταξύ ανώτατων εκπαιδευτικών ινστιτούτων
με κορυφαία πανεπιστήμια. Συγχρονισμός των προγραμμάτων σπουδών τους.
 Χρηματοδότηση νέων προγραμμάτων σπουδών ΤΝ στην ανώτατη εκπαίδευση.
 Χρήση εργαλείων ΤΝ για τη βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της διαδικασίας
μάθησης (κυρίως μέσω της αυτοματοποίησης εργασιών ρουτίνας και απελευθέρωσης χρόνου
για πιο δημιουργική διδασκαλία).
 Επέκταση του Πλαισίου Εθνικών Προσόντων (National Qualifications Framework) στα νέα
επαγγελματικά προσόντα ΤΝ που αντιστοιχούν στη μελλοντική αγορά εργασίας.
 Ανάπτυξη και στήριξη από την πολιτεία της δια βίου μάθησης και επαγγελματικής κατάρτισης.
 Εκπαιδευτικά σεμινάρια για experts και το κοινό, διάλογος για τις τρέχουσες εφαρμογές της ΤΝ,
ενημέρωση της κοινωνίας για τις βασικές πτυχές και επιδράσεις της ΤΝ.
 Προβολή των ευκαιριών για κατάρτιση και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων.
 Κίνητρα για επιχειρήσεις και ιδιώτες να συμμετάσχουν σε προγράμματα re-skilling.
 Άρση διοικητικών και άλλων εμποδίων για την ανάπτυξη περαιτέρω εκπαίδευσης.
 Τριμερής διάλογος για την κατάλληλη στήριξη της επιπλέον εκπαίδευσης.
 Εφαρμογή του Plan No 3 της Digital Czech Republic – Digital Economy and Society.
5. Μέτρα για τον έλεγχο των επιδράσεων της ΤΝ στην αγορά εργασίας και την κοινωνία
 Προβλέψεις ανά κλάδο, ώστε να εκτιμηθούν πιθανοί κίνδυνοι και ευκαιρίες για τη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας.
 Μεθοδολογική προσέγγιση για την παρακολούθηση της επίδρασης των τεχνολογικών αλλαγών
στην αγορά εργασίας.
 Συμμετοχή των εργοδοτών και εκπροσώπων των εργαζομένων στη διαδικασία εκτίμησης των
επιδράσεων των τεχνολογικών εξελίξεων στη δομή και περιεχόμενο των επαγγελμάτων.
 Ανανέωση των National Register of Professions και Central Competence Database βάσει των νέων
απαιτήσεων στην αγορά εργασίας που επιφέρει η ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών.
 Προώθηση της αυτο-απασχόλησης και της ίδρυσης μικρών επιχειρήσεων.
 Στήριξη ατόμων μεγάλης ηλικίας και χαμηλών προσόντων και μείωση της φυλετικής διάκρισης
στην αγορά εργασίας.
 Ανάλυση των κοινωνικο-οικονομικών επιδράσεων των τεχνολογικών αλλαγών.
 Αλλαγές στα συστήματα κοινωνικής προστασίας και συντάξεων.
 Αύξηση της ευελιξίας της αγοράς εργασίας.
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 Παρακολούθηση και εκτίμηση της επίδρασης της τηλεργασίας στην οικογενειακή και εργασιακή
ζωή.
 Εκτίμηση για τη μείωση του χρόνου εργασίας σε κάποιες ηλικιακές κατηγορίες.
 Προτάσεις για τη στήριξη της ψυχικής και σωματικής υγείας.
 Χρήση της ΤΝ στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών.
 Ανάπτυξη ευκαιριών εργασίας και κινητικότητας εργασίας στα πλαίσια των επιδράσεων του
αυτοματισμού και της ΤΝ.
 Στήριξη της προσαρμογής της αγοράς εργασίας στις αλλαγές της τεχνολογίας, περιλαμβανομένης
της στήριξης της αυτο-απασχόλησης και της ίδρυσης μικρών επιχειρήσεων μέσω
αποτελεσματικής καθοδήγησης καριέρας, coaching, εκπαίδευσης, στοχευμένων επιδοτήσεων,
επιδοτούμενων δανείων ή απόσβεσης φόρου.
 Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω αναπροσαρμογής της φορολόγησης της εργασίας.
 Αλλαγές στα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά συστήματα, στα πλαίσια των μελλοντικών
δημογραφικών αλλαγών και των ταχέων τεχνολογικών εξελίξεων, ώστε οι εργαζόμενοι να
διατηρηθούν στην αγορά εργασίας.
 Χρήση νέων μοντέλων για να στηριχθεί η μεταφορά εργαζομένων σε νέες θέσεις εργασίας, στα
πλαίσια των αλλαγών στην οργάνωση της εργασίας και της απώλειας της εργασιακής ασφάλειας.
 Εφαρμογή των μέτρων του Work 4.0 Action Plan.
 Εφαρμογή του Plan No 3 της Digital Czech Republic – Digital Economy and Society.
6. Νομικές και κοινωνικές πτυχές της ΤΝ, κανόνες δεοντολογίας, προστασία καταναλωτή και
ασφάλεια
 Πλατφόρμα και forum από experts, σε συνεργασία με το Institute of State and Law of the
Academy of Sciences of the Czech Republic, το οποίο θα φέρει σε επαφή εκπροσώπους από
ακαδημαϊκή κοινότητα, δημόσιο τομέα, επιχειρήσεις και ΜΚΟ, με στόχο τη συνεχή
παρακολούθηση νομικών και δεοντολογικών κανόνων και εργαλείων σε εθνικό και διεθνές
επίπεδο, καθώς και των αναδυόμενων αναγκών βάσει της έρευνας, ανάπτυξης και χρήσης της
ΤΝ.
 Συνεχής εκτίμηση των νομοθετικών κινδύνων για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της
χώρας. Δημιουργία πλαισίων δεοντολογίας.
 Υποστήριξη της ανάπτυξης λύσεων ΤΝ που να διασφαλίζουν της αποτελεσματική λειτουργία της
νομοθεσίας σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
 Άρση των νομικών εμποδίων για την ανάπτυξη της ΤΝ (π.χ. δημόσιες προμήθειες).
 Ανάπτυξη συστημάτων ΤΝ στο δικαστικό σύστημα για τη διευκόλυνση της λειτουργίας του και τη
διατήρηση των ασφαλιστικών δικλείδων.
 Υιοθέτηση μιας σαφούς και έγκαιρης νομοθεσίας για την ΤΝ που να διασφαλίζει την ασφάλεια
δικαίου για πολίτες, επιχειρηματίες και επενδυτές.
 Εκπαίδευση και κοινωνική ευαισθητοποίηση στον τομέα της νομοθεσίας και δεοντολογίας ΤΝ.
 Πρόταση για μια πιστοποιημένη μεθοδολογία για διεξαγωγή ελέγχων στα συστήματα.
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 Περιοδική ανανέωση της εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, παρακολουθώντας την
ασφάλεια δικαίου στους τομείς cloud computing, Internet of Things, data economy, κ.λπ.
 Συντονισμός και τακτική ενημέρωση όλων των βασικών κυβερνητικών, ακαδημαϊκών και
επιχειρηματικών πλατφόρμων για τα εργαλεία ΤΝ για τα οποία γίνεται λόγος στα διεθνή
ινστιτούτα. Ανταλλαγή πληροφοριών στα expert groups για την ΤΝ σε Ηνωμένα Έθνη, ΟΟΣΑ και
OSCE.
 Εφαρμογή της στρατηγικής Digital Czech Republic – Czech Republic in Digital Europe.
 Εφαρμογή του Plan No 6 της Digital Czech Republic – Digital Economy and Society.
7. Διεθνής συνεργασία
 Ενσωμάτωση του ζητήματος της ΤΝ στις προτεραιότητες της ομάδας V4 και στο πρόγραμμα της
τσεχικής προεδρίας στο V4. Συντονισμός των θέσεων του V4 στην ΤΝ για διαπραγματεύσεις με
την ΕΕ.
 Ανάπτυξη διμερούς συνεργασίας μεταξύ χωρών που έχουν τις ίδιες θέσεις με όλους τους
σχετικούς stakeholders στην ΕΕ για την υποστήριξη της ΤΝ και τη λειτουργία Ευρωπαϊκών
Κέντρων Αριστείας και DIHs.
 Συνεργασία στα πλαίσια στρατηγικών σχηματισμών, όπως: Czech-German Strategic Dialogue
(Ομάδα Εργασίας για Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία), Czech-French Strategic Partnership
(ψηφιοποίηση και ανάπτυξη οικοσυστημάτων για τη δημιουργία start-ups) και Slavkov Format
(Dual Education και Industry 4.0).
 Ενεργή συμμετοχή στην εφαρμογή του Συντονισμένου Σχεδίου Δράσης για την ΤΝ και άλλων
πρωτοβουλιών της ΕΕ.
 Ενεργή συμμετοχή σε ομάδες εργασίας στην ΤΝ σε ΕΕ, ΟΟΣΑ, Ηνωμένα Έθνη και άλλους διεθνείς
οργανισμούς.
 Ενεργή συμμετοχή και προώθηση του Going Digital II. Ανάμιξη, σε συνεργασία με τα αρμόδια
υπουργεία, στις στρατηγικές αποφάσεις επιτροπών, ομάδων εργασίας και συσκέψεων του ΟΟΣΑ,
σύμφωνα με τις εθνικές προτεραιότητες και ανάγκες.
 Συνεχής επικοινωνία των δράσεων της Τσεχίας για την ΤΝ σε διεθνές επίπεδο, κυρίως μέσω
ψηφιακών μέσων και ειδικών εκδηλώσεων, με έμφαση στην παρουσίαση των εθνικών
πλεονεκτημάτων και αξιόλογων αποτελεσμάτων και επιτευγμάτων της χώρας στον εν λόγω
τομέα.
 Εφαρμογή της στρατηγικής Digital Czech Republic – Czech Republic in Digital Europe.

17. Φινλανδία
Η Φινλανδία έχει ανακοινώσει μια δέσμη 8 μέτρων για την προώθηση της ανάπτυξης και χρήσης ΤΝ
στη χώρα:
1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω της χρήσης ΤΝ
 Δημιουργία καινοτόμων οικοσυστημάτων επιχειρήσεων, τα οποία θα βοηθήσουν στην
εφαρμογή ΤΝ: Θα δοθεί έμφαση σε κλάδους όπου η τεχνολογία θα χρησιμοποιηθεί σε
μεγαλύτερο βαθμό (κυρίως ενέργεια, υγεία, μεταφορές, βιομηχανία, κ.λπ.). Η λειτουργία των
οικοσυστημάτων θα βασίζεται στην αναμόρφωση των επιχειρήσεων που θα επιφέρει η ΤΝ. Η
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ανάπτυξή τους όμως και οι καινοτόμες δραστηριότητές τους πρέπει να έχει έναν «ανοιχτό»
χαρακτήρα και να ενθαρρύνονται οι διεθνείς συνεργασίες. Επιπλέον, απαιτούνται σημαντικές
επενδύσεις από τις ίδιες τις επιχειρήσεις.
Σε πρώτη φάση: χρηματοδότηση από Tekes, για την κατασκευή οικοσυστημάτων.
 Κίνητρα για τη χρήση λύσεων ΤΝ: Εφαρμογή μέτρων με χαμηλές «προϋποθέσεις», ώστε οι
λύσεις ΤΝ να είναι διαθέσιμες σε όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις, όλων των
μεγεθών. Π.χ.: Business Finland innovation voucher, ψηφιακό σχολείο για επιχειρηματίες,
εκπαιδευτικό πρόγραμμα κωδικοποίησης ΤΝ του Federation of Finnish Technology Industries,
MOOC (Massive Open Online Course) του Πανεπιστημίου του Ελσίνκι, AI Challenge Tour.
2. Χρήση δεδομένων σε όλους τους κλάδους
 Συνάθροιση και εμπλουτισμός των πόρων δεδομένων της χώρας: Αναγκαιότητα δημιουργίας
ενός νομοθετικού πλαισίου που θα διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των δεδομένων.
Ενθάρρυνση επιχειρήσεων ώστε να διαθέσουν τα δεδομένα τους.
 Ελεύθερη χρήση του MyData από τους πολίτες.
 Δοκιμαστικό / πιλοτικό στάδιο παρόχων δεδομένων.
3. Επιτάχυνση και απλοποίηση της υιοθέτησης της ΤΝ
 Χρήση επιταχυντή ΤΝ σε πρώτο στάδιο: παρέχει στις εταιρείες πρόσβαση σε experts,
υπολογιστική δυναμικότητα και πρόσφατα εργαλεία ΤΝ. Οι επιταχυντές θα δημιουργηθούν
σε ερευνητικά κέντρα, τα οποία έχουν επαρκείς πόρους και δίκτυα ώστε να υποστηρίξουν
αυτές τις δραστηριότητες. Όμως απαιτείται ένας αποτελεσματικός και ευέλικτος
χρηματοδοτικός μηχανισμός για να στηρίξει τους επιταχυντές και τις δραστηριότητές τους.Το
μοντέλο του επιταχυντή έχει ως εξής:
- Περίπου 10-15 φινλανδικές εταιρείες θα παρέχουν ανώνυμα δεδομένα και
χρηματοδότηση σε έναν επιταχυντή.
- 2-3 φινλανδικά πανεπιστήμια ή ερευνητικοί φορείς θα συνεισφέρουν την
ερευνητική τους εμπειρία.
- Ένας ανεξάρτητος facilitator (π.χ. CSC – IT Center for Science) θα συνεισφέρει ένα
ασφαλές δοκιμαστικό περιβάλλον και υπολογιστική και αποθηκευτική
δυναμικότητα.
- Hackathon facilitators θα στηρίξουν την εφαρμογή του περιβάλλοντος του
επιταχυντή μέσω διαφόρων διαγωνισμών και άλλων διαδικασιών.
- Μικρότερες επιχειρήσεις θα αναπτύξουν και θα χρησιμοποιήσουν το περιβάλλον
του επιταχυντή.
- Σύμβουλοι θα βοηθήσουν στη χρησιμοποίηση του επιταχυντή και του δοκιμαστικού
περιβάλλοντος.
Επίσης, θα δημιουργηθεί ένα ανοιχτό περιβάλλον στον επιταχυντή (open data, open
interfaces, κ.λπ.), το οποίο θα διευκολύνει την ανάπτυξη πιλοτικής πλατφόρμας ανοιχτού
κώδικα.
 Τομείς free intelligence, οι οποίοιδημιουργούν πιλοτικά περιβάλλοντα για την εφαρμογή ΤΝ:
Απαιτούνται απλές και σύντομες διαδικασίες για την εφαρμογή πιλοτικών περιοχών. Οι
τελευταίες πρέπει να χρησιμοποιούν υποδομές που υποστηρίζουν την ΤΝ, καθώς και την
πρόσβαση σε τεχνολογικά αποθέματα (π.χ. κυβερνοασφάλεια, 5G, IoT).
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4. Εξασφάλιση κορυφαίου επιπέδου εμπειρογνωμοσύνης και προσέλκυση κορυφαίων
εμπειρογνωμόνων
 Δημιουργία Κέντρου Αριστείας ΤΝ και εφαρμοσμένη βασική έρευνα: Αναφέρεται στη
δημιουργία ενός διεθνούς κόμβου για την ΤΝ στη Φινλανδία, ο οποίος θα διαθέτει επαρκείς
πόρους και αποτελεσματικές διαδικασίες συνεργασίας με εγχώριους και ξένους stakeholders.
Επίσης, πρέπει να δημιουργηθεί ένα εικονικό πανεπιστήμιο εντός ενός Κέντρου Αριστείας, το
οποίο θα καταστήσει τη Φινλανδία ως ελκυστικό προορισμό για τους top experts.
Απαιτούνται από κοινού συνεισφορές από Tekes (Business Finland) και Academy of Finland.
 Εμπειρογνωμοσύνη ευρέος φάσματος στην ΤΝ και εφαρμογή αυτής: Αναφέρεται στην
αναγκαιότητα περαιτέρω κατάρτισης σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, καθώς και στο
εργατικό δυναμικό της χώρας (π.χ. national defence course που υλοποιήθηκε το 2017).
Κομβικός ο ρόλος της δια βίου μάθησης. Εκμάθηση μεθόδων ΤΝ στα πανεπιστήμια, και σε
τομείς εκτός STEM, στους οποίους γίνονται εφαρμογές της τεχνολογίας. Νέες μέθοδοι
διδασκαλίας, μέσω π.χ. massive open online courses (MOOCs).
 Προσέλκυση διεθνών experts ΤΝ στη Φινλανδία: υψηλό επίπεδο υπηρεσιών για τις
οικογένειες των experts (π.χ. διεθνή σχολεία, κέντρα καθημερινής φροντίδας). Προωθητικό
πρόγραμμα αναφορικά με την εικόνα της χώρας ως πρωτοπόρου στην ΤΝ.
 Μεταπτυχιακό στην ΤΝ, part time. Θα χρησιμοποιηθούν οι εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές
πρωτοπόρων επιχειρήσεων, σε συνεργασία με το δημόσιο τομέα.
5. Υλοποίηση τολμηρών αποφάσεων και επενδύσεων
 Χρηματοδότηση έρευνας και καινοτομίας: Εξασφάλιση ανταγωνιστικότητας του φινλανδικού
συστήματος καινοτομίας και χρηματοδότηση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, καθώς και
δράσεων καινοτομίας. Ευέλικτη χρηματοδότηση για κάθε στόχο, έμφαση στη στήριξη διεθνών
συνεργασιών οικοσυστημάτων (π.χ. συγχρηματοδότηση από ΕΕ).
Θα απαιτηθεί σημαντική συνεισφορά από τη βασική έρευνα (μηχανισμοί, κ.λπ.). Για να γίνει
όμως διεθνής διασύνδεση, χρειάζεται συνδρομή από τους φορείς Business Finland και
Academy of Finland: α) Business Finland: διαθέτει ερευνητικό και χρηματοδοτικό πρόγραμμα
για την προώθηση των εφαρμογών νέων τεχνολογιών, την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών
μοντέλων και τη χρήση δεδομένων, β) Academy of Finland: πρέπει να επενδύσει στην
κατασκευή και χρηματοδότηση κόμβων εμπειρογνωμοσύνης, οι οποίοι προσανατολίζονται
κυρίως στη βασική έρευνα.
Χρηματοδότηση καινοτομίας: μόνιμη αύξηση €100 εκ. από το 2019. Θα προσανατολίζεται
στους εξής τομείς: α) εφαρμογή ΤΝ σε διαφορετικούς τομείς και ανάπτυξη expertise στις
επιχειρήσεις, β) επιχειρηματικά οικοσυστήματα και στρατηγικά έργα, τα χρηματοδοτικά
μοντέλα των οποίων θα επιτρέψουν σε νέους «παίκτες» να συμμετάσχουν.
Σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, απαιτείται ανανέωση του συστήματος επιδοτήσεων, ώστε να
μπορέσει να υποστηρίξει την αναβάθμιση των επιχειρήσεων και τις επενδύσεις σε ικανότητες
και expertise.
Εφαρμογή των προτάσεων του Research and Innovation Council για τη δημιουργία ενός
αποτελεσματικού οργάνου ΣΔΙΤ.
Εξασφάλιση της επάρκειας της εθνικής συγχρηματοδότησης για τα έργα Horizon 2020.
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6. Δημιουργία άριστων δημόσιων υπηρεσιών
 Σχέδιο για τη δημιουργία ενός εθνικού δικτύου robotεξυπηρέτησης πελατών, υπό την
επωνυμία Aurora (εξυπηρέτηση 24/7, η οποία θα ελαχιστοποιήσει περιττές ουρές και
τηλεφωνήματα).
 Ταυτόχρονη λειτουργία διαφόρων δεδομένων: διαλειτουργικότητα και υψηλή ποιότητα
δεδομένων, λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη την προστασία τους.
7. Δημιουργία νέων μοντέλων συνεργασίας για την εφαρμογή της ΤΝ σε μεγάλη κλίμακα (κρίσιμη η
συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα)
 Νέα εποχή ΣΔΙΤ: αναφέρεται στη σημασία της συνεργασίας ιδιωτικού και δημόσιου τομέα,
αλλά και την αναμόρφωση του δημοσίου. Απαιτείται επένδυση σε expertise και εφαρμογή
νέων μοντέλων λειτουργίας στην κεντρική κυβέρνηση.
Απασχόληση μιας ομάδας top experts στην ΤΝ υπό τον πρωθυπουργό, με σκοπό την
προώθηση της τεχνολογίας στην κυβέρνηση και τα υπουργεία.
8. Καθιέρωση της Φινλανδίας ως πρωτοπόρου στην εποχή της ΤΝ
 Η Φινλανδία σε θέση οδηγού στη χάραξη μιας ευρωπαϊκής ατζέντας για την ΤΝ: η χώρα θα
χρησιμοποιήσει τις δραστηριότητες και παραδείγματά της (επιταχυντές, ανοιχτές λύσεις και
πλατφόρμες, κέντρα αριστείας, κ.ά.) για τη δημιουργία ενός μοντέλου, το οποίο θα
αναγνωριστεί και υιοθετηθεί ως πρωτοπόρο.
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