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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

• Χρηματοδότηση ή άμεση επένδυση (financier or direct investor)
• Ρύθμιση πλαισίου (regulator)
• Θέσπιση προτύπων και εκκίνηση διαλόγου (convener and 

standards-se er )
• Διαχείριση δεδομένων (data steward)
• Αγορά και συμμετοχή στην ανάπτυξη τεχνολογίας (smart buyer 

and co-developer )
• Χρήση και παροχή υπηρεσιών (user and service provider )

Πηγή: Ubaldi, B. et al. (2019), “State of the art in the use of emerging technologies in the public sector”, OECD Working Papers on Public 
Governance, No. 31, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/932780bc-en



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

• Επεξεργασία του τεράστιου όγκου δεδομένων που 
καθημερινά λαμβάνει και παράγει η δημόσια διοίκηση
• Αυτόματη απάντηση μηνυμάτων
• Δρομολόγηση περιπτώσεων
• Σύνοψη τηλεφωνικών κλήσεων

• Διαμόρφωση πολιτικών μέσω ανάλυσης των δημόσιων 
διαβουλεύσεων ή της κοινής γνώμης
• Ανάλυση πληροφοριών
• Ανάλυση συναισθήματος και εξόρυξη γνώμης

Πηγές: 
- Henkel, M., et al. Language Technology for eGovernment–Business Cases. In: New Perspectives in Information Systems and Technologies, Volume 1. 

Springer, Cham, 2014. p. 83-95.
- Language Technologies for Government and Public Administration - LT4Gov workshop 2020. https://www.plantl.gob.es/tecnologias-lenguaje/comunicacion-

formacion/eventos/Paginas/lt4gov.aspx



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
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Εκτός από την ποιότητα και την αξιοπιστία , ποιες 
άλλες προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν για 
την χρήση ευφυών συστημάτων από τη διοίκηση; 

Πόσο σημαντικό είναι να είναι ανοιχτού κώδικα;



Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι πιο επιτακτικές 
ανάγκες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης στις 
οποίες μπορεί να παρέχει λύσεις η Τεχνητή 
Νοημοσύνη και ειδικότερα οι γλωσσικές 
τεχνολογίες;



Ποια συστήματα του δημοσίου τομέα θεωρείται 
ότι μπορούν να αποτελέσουν πηγές  για την 
ανάπτυξη της γλωσσικής τεχνολογίας; 

Υπάρχουν παραδείγματα από την Ελληνική 
δημόσια διοίκηση; 



Ποια η μέχρι τώρα εμπειρία σας σχετικά με 
δεδομένα της Δημόσιας Διοίκησης που θα 
μπορούσαν να αξιοποιηθούν ώστε να 
αναπτυχθούν λύσεις που χρησιμοποιούν 
γλωσσικές τεχνολογίες; 

Ποια παραδείγματα προβλημάτων θεωρείτε ότι 
μπορούν να βρουν λύση με χρήση γλωσσικών 
τεχνολογιών;



Με ποιες ευφυείς γλωσσικές τεχνολογίες 
πιστεύετε ότι θα μπορούσε να ενισχυθεί η Ενιαία 
Ψηφιακή Πύλη; 

Υπάρχουν ενσωματωμένες υπηρεσίες ή 
διαδικασίες με πολυγλωσσικές ανάγκες; 



Πόσο μακρύς είναι ο δρόμος από το ερευνητικό 
εργαστήριο στην επιχειρησιακή ετοιμότητα; 

Τι χρειάζεται ώστε τα ερευνητικά πρωτότυπα των 
συστημάτων ΑΙ να υιοθετηθούν και να 
αξιοποιηθούν καλύπτοντας πραγματικές ανάγκες 
της διοίκησης;



Σε κεντρικό επίπεδο τι κάνουμε και τι 
ετοιμάζουμε από άποψη πολιτικών για τη 
Γλωσσική Τεχνολογία και την Τεχνητή 
Νοημοσύνη;



Πού πρέπει να στοχεύσει μια εθνική στρατηγική 
για την τεχνητή νοημοσύνη και τι κατευθύνσεις 
θα μπορούσε να δώσει για τις γλωσσικές 
τεχνολογίες;



Ποια είναι τα κύρια εμπόδια για την ευρύτερη 
υιοθέτηση γλωσσικής τεχνολογίας από τις 
δημόσιες υπηρεσίες μας;



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!


