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Αθήνα, 27 Μαΐου 2022 

Δελτίο Τύπου 

1ο Stakeholder Policy Lab στην Ελλάδα για την πολιτική προστασία και την ασφάλεια 

Διοργάνωση από το Ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο popAI 

Το πρώτο Εργαστήριο Πολιτικής (Stakeholder Policy Lab) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου popAI, 

συντονιστής οργανισμός του οποίου είναι το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) 

«Δημόκριτος», διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 με την καθοριστική υποστήριξη της 

Ελληνικής Αστυνομίας ως βασικού εταίρου του έργου.  

Μία σειρά από Εργαστήρια Πολιτικής (έξι στο σύνολο) θα διεξαχθούν σε ευρωπαϊκές χώρες τους επόμενους 

μήνες με στόχο να δημιουργήσουν έγγραφες συστάσεις για την ηθική ρύθμιση και την ορθή χρήση της τεχνητής 

νοημοσύνης (ΤΝ) για την πολιτική προστασία και ασφάλεια των πολιτών. 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου Εργαστηρίου Πολιτικής, που διεξήχθη στα ελληνικά, με τη συμμετοχή 30 φορέων 

που εμπλέκονται από διαφορετική σκοπιά και πεδία δράσης στην ανάπτυξη, χρήση και ρύθμιση της τεχνητής 

νοημοσύνης για την πολιτική προστασία και ασφάλεια αντάλλαξαν απόψεις και πρότειναν λύσεις, θέτοντας τις 

βάσεις και τα κριτήρια μίας επιτυχημένης δράσης. 

Το Εργαστήριο Πολιτικής χαιρέτησε ο Δρ. Ευάγγελος Καρκαλέτσης μέλος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και 

Τεχνοηθικής και Διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤ), του ΕΚΕΦΕ 

«Δημόκριτος». Στις εργασίες συμμετείχαν ενεργά εκπρόσωποι από την Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου 

Σχεδιασμού και Έρευνας για το μέλλον, του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο, εκπρόσωποι 

της Ελληνικής Αστυνομίας, και της τοπικής αυτοδιοίκησης, εταιρείες παροχής ολοκληρωμένων λύσεων 

πληροφορικής και επικοινωνιών, καθώς και νομικοί σύμβουλοι με ειδίκευση στα προσωπικά δεδομένα και την 

ΤΝ. 

Οι συμμετέχοντες συζήτησαν σε επιμέρους ομάδες εργασίας σχετικά με τις δυνατότητες των συστημάτων 

αξιοποίησης δεδομένων για τη βελτίωση της αστυνόμευσης και την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας καθώς 

και την αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού για την αποφυγή πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων όπως 

παρουσιάστηκαν από την Ελληνική Αστυνομία σε συνεργασία με τις εταιρείες πληροφορικής και επικοινωνιών. 

Εξετάζοντας τις δυνατότητες που προσφέρει η ΤΝ αλλά και τις νομικές, ηθικές, και κοινωνικές διαστάσεις της 

χρήσης της στα πλαίσια της πολιτικής προστασίας αναπτύχθηκαν συγκεκριμένες συστάσεις τόσο σε 

επιχειρησιακό όσο και σε νομικό και τεχνικό επίπεδο. Οι προτάσεις αυτές θα ενσωματωθούν στο χάρτη των 

βέλτιστων πρακτικών που θα παραγάγει το έργο και θα αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουργία ενός 

οικοσυστήματος για ένα βιώσιμο και συμπεριληπτικό Ευρωπαϊκό κόμβο με θέμα την ορθή και ηθική χρήση ΤΝ 

από τους φορείς επιβολής νόμου (LEAs).  
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Περισσότερες πληροφορίες:  

Δρ. Δημήτρης Κυριαζάνος, Συντονιστής Έργου: +30 210 6503150 

Έλενα Γαλυφιανάκη, Υπεύθυνη Επικοινωνίας: +30 210 6503197 

Email: info@pop-ai.eu  

 Ιστοσελίδα popAI: https://www.pop-ai.eu/ 
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