Αθήνα,
27/11/2019
Αρ. Πρωτ.: 6941
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΣ: Πίνακας αποδεκτών

Διοργάνωση ημερίδας με τίτλο «Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ»

Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), στο πλαίσιο της ανάδειξης και στήριξης νέων δημόσιων
πολιτικών, διοργανώνει ημερίδα με τίτλο:

«Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ:
ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ»
Κωδικός Ο.Π.Σ. 80166Τ19
Η ημερίδα θα διεξαχθεί την Τετάρτη 18/12/2019 από 09:00 έως 16:00 στις
εγκαταστάσεις του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., Πειραιώς 211 και Θράκης 2, Ταύρος.

Σκοπός της ημερίδας είναι να διερευνηθεί ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η
υιοθέτηση τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) στον εκσυγχρονισμό των
υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης και να ενισχυθεί ο διάλογος προς αυτή την
κατεύθυνση.
Καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη ήδη φέρνει την επανάσταση στην παγκόσμια
οικονομία και σταδιακά στην καθημερινότητα όλων, ο δημόσιος τομέας δεν μπορεί
να αποτελεί εξαίρεση. Η δημόσια διοίκηση υστερεί σημαντικά σε σχέση με τον
ιδιωτικό τομέα στην υιοθέτηση των τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης. Ωστόσο,
σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη (COM(2018)
237 final) η εφαρμογή των τεχνολογιών αυτών μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τις
υπηρεσίες του Κράτους προς τους πολίτες και να συμβάλει στον εκσυγχρονισμό του
Δημοσίου Τομέα.
Η ημερίδα πρόκειται να πραγματευτεί ερωτήματα όπως:


Τι σημαίνει Τεχνητή Νοημοσύνη και ποιες είναι οι κύριες τεχνολογίες που
περιλαμβάνει ο όρος αυτός;









Ποιες είναι οι δυνατότητες της ΤΝ και ποιοι οι περιορισμοί;
Σε ποιους τομείς μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση των υπηρεσιών;
Υπάρχουν σήμερα τομείς του Δημοσίου όπου εφαρμόζεται η ΤΝ;
Ποια είναι η εμπειρία από την εφαρμογή της ΤΝ στον ιδιωτικό τομέα καθώς
και το δημόσιο τομέα άλλων χωρών;
Ποιες είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις σε υποδομές, δεδομένα και
ανθρώπινο δυναμικό και ποια βήματα πρέπει να προηγηθούν για την
εφαρμογή της ΤΝ στη διακυβέρνηση;
Ποιες είναι οι δεξιότητες και η εκπαίδευση που απαιτούνται για τα στελέχη
της δημόσιας διοίκησης του αύριο, παρουσία της ΤΝ;
Ποια είναι η εθνική και η ευρωπαϊκή στρατηγική για την ΤΝ;
Ποια είναι ηθικά και νομικά όρια της ΤΝ και πώς εξασφαλίζεται η
ανθρωποκεντρική χρήση της; Υπάρχουν κίνδυνοι από τη χρήση της ΤΝ στη
Διακυβέρνηση; Υφίσταται το κατάλληλο νομικό πλαίσιο για την εφαρμογή
της;

Η ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο της συμβουλευτικής και υποστηρικτικής
πολιτικής του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Αποτελεί μορφή διαβούλευσης και διανοίγει προοπτικές
δικτύωσης, συνεργασίας και ανάπτυξης κοινών πρωτοβουλιών μεταξύ των
αρμοδίων επιχειρησιακών στελεχών των δημόσιων αρχών και οργανισμών.
Επιχειρεί να συμβάλει στη διευκόλυνση και επιτάχυνση του έργου της πολιτικής
ηγεσίας και της ανώτερης Διοίκησης.

Ομάδα – Στόχος: Η ημερίδα απευθύνεται κατά προτεραιότητα σε στελέχη
υπηρεσιών, διευθύνσεων και τμημάτων: πληροφορικής, ηλεκτρονικής/ψηφιακής
διακυβέρνησης, στρατηγικού σχεδιασμού, προγραμματισμού, ποιότητας,
απλούστευσης διαδικασιών, καινοτομιών.
Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να:




Αποστείλετε ηλεκτρονικά τα ονοματεπώνυμα των προτεινόμενων πολιτικών
και διοικητικών στελεχών στην Οργανωτικά Υπεύθυνη της Ημερίδας
(συνοδευόμενα με τους Α.Φ.Μ. και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας).
Εγγραφούν τα παραπάνω στελέχη στην υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής
αιτήσεων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., (εφόσον δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι/ες) στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/index.jsp.

Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Οργανωτικά
Υπεύθυνη κα. Όλγα Κελίδου (τηλ. 213 1306 449, e-mail: okelidou@ekdd.gr) και στον
Επιστημονικά Υπεύθυνο κ. Ιωάννη Ματζαβάκη, Υπεύθυνο Σπουδών και Έρευνας
ΙΝ.ΕΠ. (τηλ. 213 1306 367, e-mail: imatzavakis@ekdd.gr).
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Σε περίπτωση επιλογής, η συμμετοχή των στελεχών σας, εφόσον εγκρίνεται από την
υπηρεσία, είναι υποχρεωτική (Π.Δ. 57/2007, Α΄ 59) και συνεπάγεται την
αποδέσμευσή τους από τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα. Μετά την ολοκλήρωση των
εργασιών θα δοθεί στους/στις συμμετέχοντες/ουσες Βεβαίωση Παρακολούθησης.
Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Ο Πρόεδρος του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
Διονύσιος Α. Κυριακόπουλος

Εσωτερική Διανομή: (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
1.
2.
3.
4.
5.

Γραφείο Προέδρου Ε.Κ.Δ.Δ.Α
Γραφείο Διεύθυνσης ΙΝ.ΕΠ.
Γραφείο Διεύθυνσης Ε.Σ.Δ.Δ.Α.
Γραφείο Διεύθυνσης Ινστιτούτου Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Καινοτομίας
Γραφείο Διεύθυνσης Αποδοτικότητας, Πιστοποίησης και Νέων
Τεχνολογιών
6. Γραφείο Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης
7. Γραφείο Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
8. Αυτοτελές Τμήμα Επικοινωνίας, Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων
9. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Επιμορφωτικού Έργου ΙΝ.ΕΠ.
10. Τμήμα Συντονισμού Επιμορφωτικού Έργου ΙΝ.ΕΠ.
11. Υπεύθυνος Σπουδών & Έρευνας ΙΝ.ΕΠ. κ. Ιωάννης Ματζαβάκης
12. Οργανωτικά Υπεύθυνη ΙΝ.ΕΠ. κα. Όλγα Κελίδου
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
1. Όλα τα Υπουργεία:
i. Γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών
Γραμματέων, Ειδικών Γραμματέων
ii. Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
iii. Διευθύνσεις Νομικών Υπηρεσιών
iv. Διευθύνσεις Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
2. Όλες οι Ανεξάρτητες Αρχές
3. Όλες οι Ρυθμιστικές Αρχές
4. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Δ.Ε.Τ.) Α.Ε.
5. Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) Α.Ε.
6. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α.) Α.Ε.
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