
Εθνική Στρατηγική ΤΝ 
της Κύπρου
Τ ΜΗΜΑ ΗΛ ΕΚΤ ΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠ ΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Υ Π ΟΥ ΡΓΕ ΙΟ ΜΕ ΤΑΦ Ο ΡΩΝ, Ε Π ΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κ Α Ι  Ε ΡΓΩΝ 



Τι είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη;

Η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) αναφέρεται σε συστήματα που
χαρακτηρίζονται από ευφυή συμπεριφορά, αναλύοντας το περιβάλλον
τους και ενεργώντας –με κάποιον βαθμό αυτονομίας– για την επίτευξη
συγκεκριμένων στόχων.

Συστήματα που βασίζονται αποκλειστικά σε λογισμικό (Software)

• Φωνητικοί βοηθοί (π.χ. Ψηφιακοί υπάλληλοι)

• Μηχανές αναζήτησης

Συστήματα που βασίζονται συσκευές υλισμικού (Hardware)

• Ρομποτικέ εφαρμογές 

• Αυτόνομα αυτοκίνητα



Εθνική Στρατηγική ΤΝ – Δομή

Προτείνονται δράσεις για την Αξιοποίηση και Ανάπτυξη της ΤΝ στην
Κύπρο, και στηρίζεται στους 4 πυλώνες του συντονισμένου σχεδίου
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ)

Ενότητες

• Εισαγωγή

• Μεγιστοποίηση των επενδύσεων μέσω συμπράξεων (Πυλώνας 1)

• Δημιουργία εθνικών χώρων δεδομένων (Πυλώνας 2)

• Καλλιέργεια των ταλέντων, των δεξιοτήτων και της διά βίου μάθησης
(Πυλώνας 3)

• Ανάπτυξη ηθικής και αξιόπιστης TN (Πυλώνας 4)



Δράση 1.4: Εναρκτήρια Δράση

Σκοπός: Επικαιροποίηση και εκτέλεση των δράσεων της Εθνικής
Στρατηγικής ΤΝ

Εκτελεστικός Βραχίονας: Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Συνεργάτες: Ομάδα Εμπειρογνωμόνων ΤΝ, Επικεφαλής Επιστήμονας, ΙδΕΚ

Διεξαγωγή μελέτης που θα καθορίζει:

• Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της στρατηγικής

• Χαρτογράφηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων (Κατηγοριοποίηση,
ενδιαφέροντα, συνεισφορά)

• Συγκεκριμένους, μετρήσιμους και εφικτούς στόχους στα θέματα ΤΝ

• Βασικούς δείκτες απόδοσης και ορόσημα

• Οικονομικούς και διαχειριστικούς πόρους για την εφαρμογή της Στρατηγικής ΤΝ

• Επικοινωνιακή στρατηγική



Πυλώνας 1: Μεγιστοποίηση των 
επενδύσεων μέσω συμπράξεων

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με
χρήση ΤΝ

Δημιουργία Κέντρου Αριστείας ΤΝ - Χρήση επιταχυντή ΤΝ

Εξασφάλιση χρηματοδότησης έρευνας και καινοτομίας
με συνεχή ανανέωση των κονδυλιών και τη δημιουργία
Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας ΤΝ

Αναβάθμιση Δημόσιων Υπηρεσιών μέσω της χρήσης της
ΤΝ



Πυλώνας 2: Δημιουργία εθνικών χώρων 
δεδομένων

Τα δεδομένα είναι το καύσιμο για την ανάπτυξη και
εφαρμογή της ΤΝ

Εμπλουτισμός και Διαλειτουργικότητα των δεδομένων
της Κύπρου

Ενίσχυση της Εθνικής Διαδικτυακής Πύλης Ανοικτών
Δεδομένων

Δημιουργία Εθνικής Πύλης Ερευνητικών Δεδομένων



Πυλώνας 3: Καλλιέργεια των ταλέντων, των 
δεξιοτήτων και της διά βίου μάθησης

Η αγορά εργασίας στην εποχή της TN και
Επανεκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού

Εισαγωγή προγραμμάτων ΤΝ σε όλα τα στάδια
εκπαίδευσης (π.χ. STEM)

Αναβάθμιση Δεξιοτήτων & Δια βίου μάθηση

Επιμόρφωση εγχώριων ερευνητών και προσέλκυση
κορυφαίων εμπειρογνωμόνων ΤΝ

Αναβάθμιση και δημιουργία ανώτατων προγραμμάτων
σπουδών στην ΤΝ



Πυλώνας 4: Ανάπτυξη ηθικής και 
αξιόπιστης TN

Κατευθυντήριες γραμμές για την ηθική και αξιόπιστη
χρήση ΤΝ

Δημιουργία Εθνικής Επιτροπής Ηθικής και Αξιόπιστης ΤΝ
για την παρακολούθηση, ανάλυση και αξιολόγηση των
θεμάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή της ΤΝ και τη
διερεύνηση των ηθικών, δεοντολογικών, κοινωνικών,
ανθρωπιστικών και νομικών διαστάσεων τους.


