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ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ 
(COM(2018) 237 FINAL)

• "Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) αναφέρεται σε συστήματα που εμφανίζουν έξυπνη 

συμπεριφορά αναλύοντας το περιβάλλον τους και αναλαμβάνοντας δράσεις - με κάποιο 

βαθμό αυτονομίας - για να επιτύχουν συγκεκριμένους στόχους.

• Τα συστήματα που βασίζονται σε τεχνολογίες ΤΝ μπορούν να βασίζονται καθαρά σε 

λογισμικό, που ενεργούν στον εικονικό κόσμο (π.χ. βοηθοί φωνής, λογισμικό ανάλυσης 

εικόνας, μηχανές αναζήτησης, συστήματα αναγνώρισης ομιλίας και προσώπου) ή 

μπορούν να ενσωματωθούν σε συσκευές υλικού (π.χ. προηγμένα ρομπότ, drones ή 

εφαρμογές Διαδικτύου των πραγμάτων). "



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

• Στην αυτόνομη οδήγηση, ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί, σε πραγματικό χρόνο, τα 

δεδομένα από το αυτοκίνητο (ταχύτητα, κατανάλωση κινητήρα, αμορτισέρ κ.λπ.) και 

από τους αισθητήρες που σαρώνουν ολόκληρο το περιβάλλον του αυτοκινήτου 

(δρόμος, πινακίδες, άλλα οχήματα, πεζοί κλπ.) για να προσδιοριστεί η κατεύθυνση, η 

επιτάχυνση και η ταχύτητα που πρέπει να έχει το αυτοκίνητο για να φτάσει σε έναν 

συγκεκριμένο προορισμό. Με βάση τα δεδομένα που παρατηρούνται, ο αλγόριθμος 

προσαρμόζεται στην κατάσταση του δρόμου και στις εξωτερικές συνθήκες, 

συμπεριλαμβανομένης της συμπεριφοράς των άλλων οδηγών, για να αποφέρει την πιο 

άνετη και ασφαλή οδήγηση.



ΣΧΕΣΗ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ 
& ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

• Λίλιαν Μήτρου: «Μια σχέση διπλής κατεύθυνσης»   

Η ανάπτυξη των αλγορίθμων χρειάζεται δεδομένα 

Οι  αλγόριθμοι παράγουν νέα δεδομένα 

ΔΥΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

• Προσωπικά δεδομένα του Χ που εισάγονται στον αλγόριθμο για εκμάθησή του

• Προσωπικά δεδομένα του Ψ που επεξεργάζεται ο αλγόριθμος για την έκδοση απόφασης



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (WHITE PAPER

ΤΗΣ COMMISSION 19-02-2020)
• «Η ΤΝ μπορεί να εκτελέσει πολλές λειτουργίες που προηγουμένως θα μπορούσαν να 

γίνουν μόνο από ανθρώπους. Ως αποτέλεσμα, οι πολίτες και οι νομικές οντότητες θα 
υπόκεινται ολοένα και περισσότερο σε ενέργειες και αποφάσεις που λαμβάνονται από ή 
με τη βοήθεια συστημάτων ΤΝ, οι οποίες μπορεί μερικές φορές να είναι δύσκολο να 
κατανοηθούν και να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά όπου χρειάζεται.

• Επιπλέον, η  ΤΝ αυξάνει τις δυνατότητες παρακολούθησης και ανάλυσης των 
καθημερινών συνηθειών των ανθρώπων. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει δυνητικός 
κίνδυνος να χρησιμοποιηθεί, κατά παράβαση της προστασίας δεδομένων της ΕΕ και 
άλλων κανόνων, από κρατικές αρχές ή άλλες οντότητες για μαζική επιτήρηση και από 
τους εργοδότες να παρακολουθούν τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται οι 
υπάλληλοί τους.

• Με την ανάλυση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων και τον εντοπισμό δεσμών μεταξύ 
τους, η ΤΝ μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό και την από-
ανωνυμοποίηση δεδομένων σχετικά με τα πρόσωπα, δημιουργώντας νέους κινδύνους 
προστασίας προσωπικών δεδομένων, ακόμη και σε σύνολα δεδομένων που δεν 
περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα.»



ΣΤΑΔΙΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ 
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ 

• ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (input)

• ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ (machine learning)

• ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (output-automated decision making)



ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΗ 
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ( H T TP : / /W W W .D PA . G R/P O RTA L / PA G E ? _PA G E I D = 3 3 ,2

5 9 2 6 4 & _ DA D= P O R TA L& _ S C H E M A = P O R TA L )

Συλλογή δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα 

• Απλά

• Ειδικές κατηγορίες 
(ευαίσθητα)

Μη προσωπικά δεδομένα

• Κανονισμός 1807/2018 για την 
ελεύθερη ροή μη προσωπικών 

δεδομένων

• Open Data στο δημόσιο (ν.4305/14)

• Ελεύθερη ροή στον ιδιωτικό τομέα

Περιορισμοί από άλλη 
νομοθεσία

• Πχ πνευματική ιδιοκτησία

• Απόρρητο

• Βιομηχανική ιδιοκτησία 



ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΓΚΠΔ ΚΑΤΆ ΤΗ 
ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

• Αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων (άρθρο 5 παρ. 1 γ’ ΓΚΠΔ)

• Αρχή του περιορισμού του σκοπού (άρθρο 5 παρ. 1 β’ ΓΚΠΔ)

• Αρχή της διαφανούς επεξεργασίας (άρθρο 5 παρ. 1 α’ ΓΚΠΔ)

• Αρχή της ελαχιστοποίησης της περιόδου αποθήκευσης των δεδομένων (άρθρο 5 παρ. 1 

ε’)



ΑΡΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ 
ΤΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 

• Διαφανής επεξεργασία  (ζήτημα blackbox)

• Θεμιτή επεξεργασία (ζήτημα διακρίσεων)

• Νόμιμη επεξεργασία (ποια είναι η κατάλληλη νομική βάση;)

• Περιορισμός του σκοπού (περαιτέρω σκοποί επεξεργασίας)τί γίνεται με ήδη υπάρχοντα 
δεδομένα που συλλέχθηκαν για άλλο σκοπό; 

• Προστασία εκ του σχεδιασμού (Privacy by Design)

• Προστασία εξ ορισμού (Privacy by Default)

• Ζήτημα από τη συνειδητή ή ασυνείδητη εισαγωγή προκαταλήψεων του 
προγραμματιστή κατά την συγγραφή του κώδικα.



ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΚΠΔ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ 
ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

• Αρχή της προστασίας των δεδομένων εκ του σχεδιασμού και εξ ορισμού : ιδίως στη 

φάση του σχεδιασμού του αλγορίθμου

• Εκτίμηση αντικτύπου στην προστασία των δεδομένων, όταν η επεξεργασία ενδέχεται 

να επιφέρει «υψηλό κίνδυνο» στα δικαιώματα και τις ελευθερίες των ανθρώπων. 

• Τήρηση των αρχών επεξεργασίας και ιδίως του περιορισμού του σκοπού : δυνατότητα 

περαιτέρω επεξεργασίας μόνο για συμβατούς σκοπούς 

• Εξαίρεση για σκοπούς επιστημονικής έρευνας (Αρ. 89 ΓΚΠΔ και Αρ. 30 Ν. 4624/2019): 

Κατά παρέκκλιση δυνατότητα επεξεργασίας δεδομένων ειδικών κατηγοριών χωρίς 

συγκατάθεση υποκειμένου και κατά περιορισμό των δικαιωμάτων του, αλλά με λήψη 

μέτρων ασφαλείας (ιδίως ψευδωνυμοποίηση, Κρυπτογράφηση, ορισμός ΥΠΔ) και με 

ρητή υποχρέωση για ανωνυμοποίηση



Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Τ Α  
Κ Α Ι   
Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Τ Ι Σ Μ
Ο Ι  



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ Τ.Ν. ΠΟΥ 
ΕΓΕΙΡΟΥΝ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

• Η μηχανική εκμάθηση οδηγεί τον αλγόριθμο στην ανάπτυξη δικής του «νοημοσύνης»

• Ο αλγόριθμος μεταλλάσσεται μόνος του, λαμβάνοντας ο ίδιος αποφάσεις που 

μετασχηματίζουν την εξέλιξη του κώδικα 

• Δεδομένα που αρχικά ήταν μη προσωπικά, συνδυαζόμενα κατά την εκτέλεση του 

αλγορίθμου, καταλήγουν σε προσωπικά 

• Τα τελικά αποτελέσματα είναι μη (εύκολα) εξηγήσιμα (black boxes)



ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΑ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ KAI ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

• Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης: το υποκείμενο δικαιούται να γνωρίζει τη 

«λογική» του αλγορίθμου που χρησιμοποιήθηκε (άρθρο 13 παρ. 2 στ’ ΓΚΠΔ)

• Πρόβλημα: black boxes

• Λύσεις: 

α)πρόσβαση στον κώδικα          ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ανταγωνισμού, 

πρακτικής αδυναμίας κατανόησης λόγω πολυπλοκότητας           

β) γενικότερη περιγραφή του τρόπου λειτουργίας με βάση τον σχεδιασμό του 

αλγορίθμου και το αναμενόμενο αποτέλεσμα.



ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Απαγόρευση της λήψης αυτοματοποιημένων αποφάσεων (χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση), 

άρθρο 22 παρ. 1 ΓΚΠΔ

• Δικαίωμα του ατόμου να ζητήσει ανθρώπινη παρέμβαση 

• Εξαίρεση (άρθρο 22 παρ.2 ΓΚΠΔ): 

• -σύμβαση 

• -νομοθετική πρόβλεψη 

• -ρητή συγκατάθεση 

• Καταρχήν αποκλεισμός της εξαίρεσης σε ευαίσθητα δεδομένα 



ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ

• Προβληματική η αναζήτηση και η απόδοση ευθυνών σε περίπτωση εσφαλμένης 

απόφασης του αλγορίθμου ή ζημίας εξ αυτής

• Προβληματική η απόδειξη της «υπαιτιότητας» του αλγορίθμου λόγω της 

πολυπλοκότητας του και της αδυναμίας κατανόησης του τρόπου λειτουργίας του. 

• Αδυναμία δικαστικής προστασίας έναντι των αποφάσεων αυτών.

• Οι εγγενείς διακρίσεις ή προκαταλήψεις που έχουν εμφιλοχωρήσει κατά το σχεδιασμό 

των αλγορίθμων είναι δυσαπόδεικτες και μη επιδιώξιμες δικαστικά-σε αντίθεση με τον 

πραγματικό κόσμο



WHITE PAPER ΤΗΣ COMMISSION 
(19-02-2020)

• «Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ΤΝ και κυρίως της αδιαφάνειας («μαύρο κουτί»), της 

πολυπλοκότητας, της απρόβλεπτης και της μερικώς αυτόνομης συμπεριφοράς, μπορεί 

να δυσχεράνει τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τους κανόνες της υφιστάμενης 

νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων

• Οι αρχές επιβολής του νόμου και τα θιγόμενα πρόσωπα ενδέχεται να μην διαθέτουν τα 

μέσα για να ελέγξουν τον τρόπο με τον οποίο λήφθηκε μια δεδομένη απόφαση με τη 

συμμετοχή της ΤΝ και, συνεπώς, αν τηρήθηκαν οι σχετικοί κανόνες. Τα άτομα και τα 

νομικά πρόσωπα ενδέχεται να αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την 

αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε περιπτώσεις όπου αυτές οι αποφάσεις 

ενδέχεται να τα επηρεάσουν αρνητικά».



Ο Ι  
Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Μ Ε Ν Ε Σ  

Λ Υ Σ Ε Ι Σ  
- Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Ρ Ι Ε Σ  Γ Ρ Α Μ Μ Ε Σ  Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ  Γ Ι Α  
Α Ξ Ι Ο Π Ι Σ Τ Η  Τ Ε Χ Ν Η Τ Η  Ν Ο Η Μ Ο Σ Υ Ν Η - Ο Μ Ά Δ Α  
Ε Μ Π Ε Ι Ρ Ο Γ Ν Ω Μ Ό Ν Ω Ν  Υ Ψ Η Λ Ο Ύ  Ε Π Ι Π Έ Δ Ο Υ  Γ Ι Α  Τ Η Ν  
Τ Ε Χ Ν Η Τ Ή  Ν Ο Η Μ Ο Σ Ύ Ν Η ,  Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ  2 0 1 9

- W H I T E  P A P E R  Τ Η Σ  C O M M I S S I O N  ( 1 9 - 0 2 - 2 0 2 0 )



ΟΙ 3 ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗΣ ΤΝ
(ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΤΕΧΝΗΤΗ 

ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ -ΟΜΆΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΌΝΩΝ ΥΨΗΛΟΎ ΕΠΙΠΈΔΟΥ Γ ΙΑ ΤΗΝ 
ΤΕΧΝΗΤΉ ΝΟΗΜΟΣΎΝΗ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019)

• Θα πρέπει να πληρούνται σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του συστήματος!

• Η ΤΝ: 

• α) θα πρέπει να είναι σύννομη, ήτοι να τηρεί όλες τις εφαρμοστέες νομοθετικές και 

κανονιστικές διατάξεις, 

• β) θα πρέπει να είναι δεοντολογική, ήτοι να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με 

δεοντολογικές αρχές και αξίες και

• γ) θα πρέπει να είναι στιβαρή, τόσο από τεχνικής όσο και από κοινωνικής άποψης, 

διότι, ακόμη κι όταν υπάρχει καλή πρόθεση, τα συστήματα ΤΝ μπορούν να 

προκαλέσουν ακούσια βλάβη. 

• Κάθε συνιστώσα από μόνη της αποτελεί αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη για την 

επίτευξη αξιόπιστης ΤΝ!



ΕΠΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΝ 
(ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΤΕΧΝΗΤΗ 
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ -ΟΜΆΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΌΝΩΝ ΥΨΗΛΟΎ ΕΠΙΠΈΔΟΥ Γ ΙΑ ΤΗΝ 
ΤΕΧΝΗΤΉ ΝΟΗΜΟΣΎΝΗ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019]

• 1) ανθρώπινη παρέμβαση και εποπτεία,

• 2) τεχνική στιβαρότητα και ασφάλεια, 

• 3) προστασία της ιδιωτικής ζωής και διακυβέρνηση των δεδομένων, 

• 4) διαφάνεια, 

• 5) πολυμορφία (διαφορετικότητα), απαγόρευση των διακρίσεων και δικαιοσύνη, 

• 6) περιβαλλοντική και κοινωνική ευημερία και 

• 7) λογοδοσία







ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΤΝ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

• Η κοινή βάση που συνενώνει τα εν λόγω δικαιώματα μπορεί να θεωρηθεί ότι εδράζεται 

στον σεβασμό για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια —αποτυπώνοντας αυτό που 

περιγράφεται ως «ανθρωποκεντρική προσέγγιση»

• οι βάσεις της αξιόπιστης ΤΝ, που εδράζονται στα θεμελιώδη δικαιώματα 

αποτυπώνονται με τέσσερις δεοντολογικές αρχές που θα πρέπει να τηρούνται 

προκειμένου να διασφαλιστεί η δεοντολογική και στιβαρή ΤΝ.



OI 4 ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ 
ΑΞΙΟΠΙΣΤΗΣ ΤΝ  

• 1) Σεβασμός της ανθρώπινης αυτονομίας: Τα συστήματα ΤΝ δεν θα πρέπει 

αδικαιολόγητα να προβαίνουν σε καθυπόταξη, εξαναγκασμό, εξαπάτηση, χειραγώγηση, 

κοινωνικό προγραμματισμό ή αγελοποίηση των ανθρώπων, αλλά να ακολουθούν την 

ανθρωποκεντρική προσέγγιση



OI 4 ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ 
ΑΞΙΟΠΙΣΤΗΣ ΤΝ  

• 2) Πρόληψη βλάβης: Τα συστήματα ΤΝ δεν θα πρέπει ούτε να προκαλούν ούτε να 

επιδεινώνουν τυχόν βλάβες ή να επηρεάζουν με άλλο τρόπο τον άνθρωπο αρνητικά. Να 

είναι στιβαρά από τεχνικής άποψης και  να διασφαλίζεται ότι δεν είναι ανοικτά σε 

κακόβουλη χρήση



OI 4 ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ 
ΑΞΙΟΠΙΣΤΗΣ ΤΝ  

• 3) Δικαιοσύνη:  εξασφάλιση της ισότιμης και δίκαιης κατανομής τόσο των ωφελειών 

όσο και του κόστους, καθώς και εξασφάλιση ότι τα άτομα και οι ομάδες δεν υφίστανται 

αθέμιτη μεροληψία, διακρίσεις και στιγματισμό



OI 4 ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ 
ΑΞΙΟΠΙΣΤΗΣ ΤΝ  

• 4) Επεξηγησιμότητα: οι διαδικασίες πρέπει να είναι διαφανείς, οι δυνατότητες και ο σκοπός 
των συστημάτων ΤΝ να κοινοποιούνται ανοικτά και οι αποφάσεις, στο μέτρο του δυνατού, 
να επεξηγούνται στους άμεσα και έμμεσα επηρεαζόμενους. Χωρίς αυτές τις πληροφορίες, 
μια απόφαση δεν είναι δυνατό να αμφισβητηθεί δεόντως. 

• Δεν είναι πάντα εφικτή η επεξήγηση των λόγων για τους οποίους ένα μοντέλο έχει οδηγήσει 
σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα ή απόφαση (και ποιος συνδυασμός εισροών συνέβαλε σε 
αυτό). Αυτές οι περιπτώσεις αναφέρονται ως αλγόριθμοι «μαύρου κουτιού» και απαιτούν 
ιδιαίτερη προσοχή.

• Υπό αυτές τις συνθήκες, ενδέχεται να απαιτούνται άλλα μέτρα επεξηγησιμότητας (π.χ. 
ιχνηλασιμότητα, ελεγξιμότητα και διαφανής επικοινωνία σχετικά με τις δυνατότητες του 
συστήματος), υπό την προϋπόθεση ότι το σύστημα στο σύνολό του σέβεται τα θεμελιώδη 
δικαιώματα.



ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: ΟΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΚΟΜΜΙΣΣΙΟΝ 

• Οι καταναλωτές αναμένουν το ίδιο επίπεδο ασφάλειας και σεβασμό των δικαιωμάτων τους, 
ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για ένα προϊόν ή όχι ένα σύστημα βασίζεται σε ΤΝ

• Ωστόσο, ορισμένα ειδικά χαρακτηριστικά της ΤΝ (π.χ. αδιαφάνεια) μπορούν να κάνουν την 
εφαρμογή και  επιβολή αυτής της νομοθεσίας πιο δύσκολη. Για το λόγο αυτό, πρέπει να 
εξεταστεί εάν η ισχύουσα νομοθεσία είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τους κινδύνους της ΤΝ 
και μπορεί να επιβληθεί αποτελεσματικά, είτε απαιτούνται προσαρμογές της νομοθεσίας ή 
εάν απαιτείται νέα νομοθεσία.

• Διάφορα κράτη μέλη έχουν αρχίσει να υιοθετούν διαφορετικές προσεγγίσεις ρύθμισης 
της ΤΝ

• Αυτό δημιουργεί τον κίνδυνο να κατακερματιστεί η ενιαία αγορά. Οι αποκλίνοντες εθνικοί 
κανόνες ενδέχεται να δημιουργήσουν εμπόδια στις επιχειρήσεις που επιθυμούν να 
πωλήσουν και να εκμεταλλευθούν συστήματα ΤΝ στην ενιαία αγορά. Η εξασφάλιση μιας 
κοινής προσέγγισης σε επίπεδο ΕΕ θα επέτρεπε στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να 
επωφεληθούν από την ομαλή πρόσβαση στην ενιαία αγορά και να στηρίξουν την 
ανταγωνιστικότητά τους στις παγκόσμιες αγορές.



ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: ΟΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΚΟΜΜΙΣΣΙΟΝ 

• Οι κατευθυντήριες γραμμές περιέχουν έναν κατάλογο αξιολόγησης για την πρακτική 

χρήση από τις εταιρείες. Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2019, πάνω από 350 οργανισμοί 

έχουν δοκιμάσει αυτόν τον κατάλογο αξιολόγησης και έχουν στείλει σχόλια.

• Η ομάδα υψηλού επιπέδου αναθεωρεί τις κατευθυντήριες γραμμές της υπό το φως 

αυτών των ανατροφοδοτήσεων και θα ολοκληρώσει αυτή την εργασία μέχρι τον Ιούνιο 

του 2020.

• Ένα βασικό αποτέλεσμα της διαδικασίας ανατροφοδότησης ήταν ότι, ενώ ορισμένες 

απαιτήσεις έχουν ήδη αντικατοπτριστεί σε υφιστάμενες νομικές ή κανονιστικές 

διατάξεις το (νομικό) καθεστώς που αφορά τη διαφάνεια, την ανιχνευσιμότητα και την 

ανθρώπινη εποπτεία δεν καλύπτονται ειδικά από την ισχύουσα νομοθεσία σε πολλούς 

οικονομικούς τομείς.



ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: ΟΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΚΟΜΜΙΣΣΙΟΝ 

• Η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι το νομοθετικό πλαίσιο θα μπορούσε να βελτιωθεί προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι ακόλουθοι κίνδυνοι και καταστάσεις:

• Αποτελεσματική εφαρμογή και επιβολή της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας

• Περιορισμοί του πεδίου εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ, πχ στην νομοθεσία για την 
ασφάλεια προϊόντων, που δεν εφαρμόζεται σε stand-alone software

• Αλλαγή της λειτουργικότητας των συστημάτων ΤΝ: η ενσωμάτωση του λογισμικού ΤΝ σε προϊόντα 
μπορεί να τροποποιήσει τη λειτουργία αυτών των προϊόντων και συστημάτων κατά τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής τους. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για συστήματα που απαιτούν συχνές ενημερώσεις λογισμικού ή 
που βασίζονται στη μηχανική μάθηση. Η υπάρχουσα νομοθεσία περιορίζεται έως του σημείου της 
τοποθέτησης του προϊόντος στην αγορά. 

• Αβεβαιότητα όσον αφορά την κατανομή ευθυνών μεταξύ διαφόρων οικονομικών φορέων στην αλυσίδα 
εφοδιασμού. Σήμερα η ευθύνη περιορίζεται μόνο στον παραγωγό του προϊόντος. 

• Αλλαγές στην έννοια της ασφάλειας: η χρήση της ΤΝ σε προϊόντα και υπηρεσίες μπορεί να δημιουργήσει 
κινδύνους τους οποίους η νομοθεσία της ΕΕ επί του παρόντος δεν αντιμετωπίζει ρητά (πχ απειλές στον 
κυβερνοχώρο, κινδύνους προσωπικής ασφάλειας που συνδέονται με τις νέες εφαρμογές της ΤΝ, όπως με 
τις οικιακές συσκευές, τους κινδύνους από την απώλεια συνδεσιμότητας κλπ).



ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: ΟΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΚΟΜΜΙΣΣΙΟΝ 

• Διατάξεις που να καλύπτουν ρητά τους νέους κινδύνους για μεγαλύτερη νομική ασφάλεια:

• Η αυτόνομη συμπεριφορά ορισμένων συστημάτων ΤΝ κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους ενδέχεται να 
συνεπάγεται σημαντικές αλλαγές προϊόντων που έχουν αντίκτυπο στην ασφάλεια, γεγονός που μπορεί να 
απαιτήσει νέα αξιολόγηση κινδύνου. Επιπρόσθετα, η ανθρώπινη επίβλεψη από το σχεδιασμό του προϊόντος και 
καθ 'όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των προϊόντων και συστημάτων ΤΝ ενδέχεται να χρειαστεί ως εγγύηση.

• Οι ρητές υποχρεώσεις για τους παραγωγούς θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη και σε σχέση με τους κινδύνους της 
χρήσης της ψυχικής ασφάλειας των χρηστών (π.χ. συνεργασία με ανθρωποειδή ρομπότ).

• Η νομοθεσία της Ένωσης για την ασφάλεια των προϊόντων θα μπορούσε να προβλέπει ειδικές απαιτήσεις για την 
αντιμετώπιση των κινδύνων για την ασφάλεια των ελαττωματικών δεδομένων κατά το στάδιο του σχεδιασμού, 
καθώς και μηχανισμούς για τη διασφάλιση της διατήρησης της ποιότητας των δεδομένων σε όλη τη διάρκεια 
χρήσης των προϊόντων και των συστημάτων ΤΝ.

• Η αδιαφάνεια των συστημάτων που βασίζονται σε αλγόριθμους θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί μέσω απαιτήσεων 
διαφάνειας.

• Οι υφιστάμενοι κανόνες ενδέχεται να χρειαστεί να προσαρμοστούν και να διευκρινιστούν στην περίπτωση ενός 
αυτόνομου λογισμικού που έχει τοποθετηθεί  στην αγορά ή έχει μεταφορτωθεί σε προϊόν μετά τη διάθεσή του 
στην αγορά, όταν έχει αντίκτυπο στην ασφάλεια.

• Δεδομένης της αυξανόμενης πολυπλοκότητας των αλυσίδων εφοδιασμού όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες,  (νέες) 
διατάξεις που να απαιτούν ειδικά τη συνεργασία μεταξύ των οικονομικών παραγόντων της αλυσίδας εφοδιασμού 
και των χρηστών θα μπορούσαν να παράσχουν ασφάλεια δικαίου.



ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: ΟΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΚΟΜΜΙΣΣΙΟΝ 

• η Επιτροπή συμπεραίνει ότι - πέραν των ενδεχόμενων προσαρμογών στην υφιστάμενη 

νομοθεσία - μπορεί να χρειαστεί μια νέα νομοθεσία ειδικά για την ΤΝ, προκειμένου να 

γίνει το Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο κατάλληλο για τις τρέχουσες και τις αναμενόμενες 

τεχνολογικές και εμπορικές εξελίξεις.



ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: ΟΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΚΟΜΜΙΣΣΙΟΝ 

• Risk-based approach της νέας νομοθεσίας : νομοθετική παρέμβαση μόνο όπου η 
εφαρμογή ΤΝ είναι «υψηλού κινδύνου» (αρχή της αναλογικότητας)

• Καθορισμός χαρακτηρισμού υψηλού κινδύνου βάσει 2 κριτηρίων που πρέπει να 
συντρέχουν σωρευτικά:

• Τομεακός (εξαντλητικός κατάλογος τομέων που μπορεί να περιλαμβάνουν υψηλούς 
κινδύνους, πχ υγείας, μεταφοράς, ενέργειας, τομέων του δημοσίου)

• Χρήσης της εφαρμογής ΤΝ : ακόμη και αν κάποια εφαρμογή ΤΝ εμπίπτει σε τομέα 
υψηλού κινδύνου δεν συνεπάγεται αναγκαία ότι θα είναι υψηλού κινδύνου. Η 
εκτίμηση θα πρέπει να γίνεται με βάση τον αντίκτυπο της εφαρμογής στα άτομα ή 
τα νομικά πρόσωπα (πχ κίνδυνοι που επάγονται νομικές  ή άλλες σημαντικές 
συνέπειες, κίνδυνοι τραυματισμού, απώλειας ζωής, υλικής ή μη υλικής ζημίας, 
συνέπειες που δεν μπορούν να αποφύγουν τα άτομα ή τα νομικά πρόσωπα)



ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: ΟΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΚΟΜΜΙΣΣΙΟΝ 

• Ορισμένες περιπτώσεις όμως θα πρέπει να θεωρούνται πάντοτε υψηλού κινδύνου, πχ :

• Οι εφαρμογές για πρόσληψη προσωπικού ή γενικά εφαρμογές που επηρεάζουν τα 

δικαιώματα των εργαζομένων

• Οι εφαρμογές απομακρυσμένης βιομετρικής ταυτοποίησης (πχ face recognition κλπ) και 

άλλες επεμβατικές τεχνολογίες παρακολούθησης.  



ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΕΧΕΙ Η ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

• TRAINING DATΑ: Όσον αφορά τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση 
των αλγορίθμων, να είναι επαρκή και αντιπροσωπευτικά, να προβλέπουν όλα τα 
σενάρια και τις μεταγενέστερες χρήσεις τους, ώστε να αποφευχθούν μη προβλέψιμοι 
κίνδυνοι και διακρίσεις. Να σέβονται την υφιστάμενη νομοθεσία προσωπικών 
δεδομένων 

• RECORD KEEPING: τήρηση αρχείων καταγραφής ενεργειών και των ίδιων των 
δεδομένων: θα πρέπει να καταγράφονται τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται, η 
μεθοδολογία του προγραμματισμού και της εκπαίδευσης του αλγορίθμου, οι 
διαδικασίες και οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή και την 
αξιολόγησή του, και οι δικλείδες ασφαλείας που χρησιμοποιήθηκαν για την αποφυγή 
διακρίσεων. Τα αρχεία θα πρέπει να διατηρούνται για έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές. 



ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΕΧΕΙ Η ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

• INFORMATION PROVISION: θα πρέπει να παρέχεται προληπτική ενημέρωση ως προς τις 

δυνατότητες και τους περιορισμούς του συστήματος, το σκοπό της χρήσης του, τις 

αναμενόμενες συνθήκες υπό τις οποίες προτίθεται να λειτουργεί και το αναμενόμενο 

επίπεδο ακρίβειάς του. Επίσης, οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι συναλλάσσονται 

με μηχάνημα ΤΝ  όταν αυτό δεν είναι φανερό. 

• ROBUSTNESS & ACCURACY: τα συστήματα πρέπει να είναι «στιβαρά» και ακριβή καθ’ 

όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Θα πρέπει τα αποτελέσματά τους να είναι 

αναπαραγώγιμα. Να έχουν δικλείδες αντιμετώπισης λαθών ή ασυνεπειών. Να είναι 

ανθεκτικά έναντι τόσο των εμφανών επιθέσεων όσο και των πιο λεπτών και στις 

προσπάθειες χειραγώγησης των ίδιων των δεδομένων ή των αλγορίθμων 



ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΕΧΕΙ Η ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

• HUMAN OVERSIGHT: Θα πρέπει να εξασφαλίζεται ανθρώπινη επίβλεψη για να μην 
υπονομεύεται η ανθρώπινη αυτονομία ή ανακύψουν άλλες παράπλευρες συνέπειες.

• Ο στόχος της αξιόπιστης, ηθικής και ανθρωποκεντρικής ΤΝ μπορεί  να επιτευχθεί μόνο με 
ανθρώπινη παρέμβαση ανάλογη των κινδύνων , πχ στην φάση της έκδοσης αποτελέσματος, 
είτε μη εκτελώντας το αποτέλεσμα πριν την έγκριση ανθρώπου, είτε εκτελώντας το, αλλά 
με την εξασφάλιση της δυνατότητας εκ των υστέρων ανθρώπινης παρέμβασης (πχ 
απόρριψη αίτησης ασφάλισης, έκδοσης πιστωτικής κάρτας κλπ). 

• Η επίβλεψη να υπάρχει και κατά τη λειτουργία με τη δυνατότητα διακοπής του αλγορίθμου 
(πχ κουμπί στοπ) όταν ένας άνθρωπος κρίνει ότι δε λειτουργεί σωστά. 

• Στη φάση του σχεδιασμού θα πρέπει να ενσωματωθούν λειτουργικοί περιορισμοί (πχ στα 
αυτοκινούμενα οχήματα, να σταματούν σε περίπτωση χαμηλής ορατότητας). 



ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 

• Άρθρο 4.14 GDPR: «βιομετρικά δεδομένα»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 
προκύπτουν από ειδική τεχνική επεξεργασία συνδεόμενη με φυσικά, βιολογικά ή 
συμπεριφορικά χαρακτηριστικά φυσικού προσώπου και τα οποία επιτρέπουν ή 
επιβεβαιώνουν την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση του εν λόγω φυσικού προσώπου, όπως 
εικόνες προσώπου ή δακτυλοσκοπικά δεδομένα

• Κίνδυνοι της χρήσης τεχνολογιών αναγνώρισης ταυτότητας σε δημόσιους χώρους στα 
θεμελιώδη δικαιώματα : ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ιδιωτική ζωή και προσωπικά δεδομένα, 
απαγόρευση διακρίσεων, ελευθερία έκφρασης, συνεταιρισμού και συναθροίσεων

• Ο GDPR & η οδηγία 2016/680 καταρχήν απαγορεύουν την επεξεργασία βιομετρικών 
δεδομένων για σκοπούς μοναδικής ταυτοποίησης/αυθεντικοποίησης. Κατ’ εξαίρεση 
επιτρέπεται μόνο βάσει ενωσιακού ή εθνικού νόμου ιδίως για σκοπούς σημαντικού δημοσίου 
συμφέροντος κι εφόσον είναι απολύτως αναγκαίο, υπό όρους αναλογικότητας και με τη 
λήψη μέτρων προστασίας των δεδομένων. 

• Η Επιτροπή θα ξεκινήσει δημόσια διαβούλευση για την έκδοση κοινού καταλόγου εγγυήσεων 
και προστασίας. 



CONFORMITÉ EUROPÉENE & ΓΙΑ 
ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΝ

• Η Επιτροπή κρίνει ότι το σύστημα προηγούμενης 

αξιολόγησης της συμμόρφωσης και σήμανσης των 

προϊόντων θα πρέπει να επεκταθεί και στα 

συστήματα ΤΝ. 

• Ενδέχεται να απαιτούνται επαναλαμβανόμενες 

αξιολογήσεις κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του 

συστήματος, εξαιτίας της αυτόνομης εξέλιξής του

• Εάν ένα σύστημα δεν περνά την αξιολόγηση, θα 

πρέπει να διορθώνεται, πχ επανεκπαιδεύοντας τον 

αλγόριθμο. 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

• Η ΤΝ είναι μια στρατηγική τεχνολογία που προσφέρει πολλά οφέλη για τους πολίτες, τις 
επιχειρήσεις και την κοινωνία στο σύνολό της, υπό την προϋπόθεση ότι είναι 
ανθρωποκεντρική, ηθική, βιώσιμη και σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και αξίες.

• Προσφέρει σημαντική αύξηση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας που μπορεί να 
ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και να βελτιώσει την 
ευημερία των πολιτών.

• Μπορεί επίσης να συμβάλει στην εξεύρεση λύσεων πχ στην καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, τη βιωσιμότητα και των δημογραφικών 
αλλαγών και την προστασία των δημοκρατιών μας και, όπου είναι απαραίτητο και 
αναλογικό, ενάντια στο έγκλημα.

• Η ευρωπαϊκή προσέγγιση για την ΤΝ στοχεύει στην προώθηση της ευρωπαϊκής ικανότητας 
καινοτομίας στον τομέα της ΤΝ, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα την ανάπτυξη και την 
υιοθέτηση δεοντολογικής και αξιόπιστης ΤΝ σε ολόκληρη την ΕΕ.



ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ

• Η ΤΝ πρέπει να εργάζεται για τους ανθρώπους και να αποτελεί μια «δύναμη του καλού» 

στην κοινωνία.



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΣΑΣ 
Μ . Σ Κ Ο Ν Δ Ρ Α


