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Συζήτηση στη Βουλή για τις επιπτώσεις και τις προοπτικές της Ρομποτικής και 

της Τεχνητής Νοημοσύνης 

Μετά από δεκαετίες όπου η πρόοδος ήταν μάλλον αργή, μια σειρά από εξελίξεις έχουν 

συμβεί πρόσφατα στους τομείς της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης (AI), που 

αρχίζουν να έχουν μετασχηματιστικές επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή: από πρόγραμμα 

οδήγησης αυτοκινήτων χωρίς οδηγό και υπερ-υπολογιστές που μπορούν να βοηθήσουν τους 

γιατρούς με τις ιατρικές διαγνώσεις, σε ευφυή συστήματα διδασκαλίας που μπορούν να 

προσαρμόσουν τα μαθήματα για να ανταποκριθούν στις ατομικές γνωστικές ανάγκες του 

μαθητή. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας του βρετανικού 

Κοινοβουλίου διερεύνησε τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που θα επιφέρει η 

ανάπτυξη του συγκεκριμένου τομέα, καθώς και τις δυνατότητες βελτίωσης της στρατηγικής 

που έχει προσδιοριστεί από το 2013 για την ανάπτυξη της ρομποτικής και των αυτόνομων 

συστημάτων. Τα κύρια συμπεράσματα της συζήτησης συνοψίζονται κάτωθι: 

Οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις 

Κύριο πεδίο συζήτησης και έρευνας ήταν οι πιθανές οικονομικές και κοινωνικές 

επιπτώσεις της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ). Οι ανησυχίες σχετικά με την 

απώλεια θέσεων ανθρώπινης εργασίας από την πρόοδο της τεχνολογίας δεν είναι νέες καθώς 

απαντώνται ήδη από το 19
ο
 αιώνα. Η δυνατότητα της ρομποτικής και της τεχνητής 

νοημοσύνης για την αύξηση της παραγωγικότητας του Ηνωμένου Βασιλείου, ιδίως στις 

κατασκευές, αναφέρεται από πλείστες πηγές. Μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε από το 

Copenhagen Business School το 2011 κατέδειξε ότι αν όλες οι βιομηχανίες στο ΗΒ 

υιοθετήσουν το υψηλότερο επίπεδο αυτοματοποίησης της παραγωγής, η παραγωγικότητα θα 

αυξηθεί κατά 22%. Αντίστοιχα, σε μια πιο πρόσφατη έκθεση που δημοσιεύθηκε από την 

Barclays Bank το 2015, εκτιμάται ότι μια επένδυση ύψους £ 1,24 δισ. στον τομέα 

αυτοματοποίησης θα μπορούσε να αυξήσει τη συνολική προστιθέμενη αξία του τομέα 

μεταποίησης στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου κατά £ 60,5 δισ. κατά την επόμενη 

δεκαετία. 

Οι βελτιώσεις στην παραγωγικότητα μέσω της ρομποτικής και της Τεχνητής 

Νοημοσύνης θα επιφέρουν κάποιες αλλαγές στο εργατικό δυναμικό και οι απόψεις είναι 



αντικρουόμενες σε σχέση με την ακριβή επίδραση αυτών. Μερικές προμηνύουν την αύξηση 

της ανεργίας ενώ άλλες προβλέπουν μετασχηματισμό στις μορφές απασχόλησης. 

Εταιρείες όπως η Google DeepMind (συνιδρυτής της ο ομογενής Demis Hassabis) και 

η Deloitte ανέφεραν ότι θα πρέπει να αναμένονται νέοι τύποι οικονομικής δραστηριότητας και 

εργασίας. Οι νέοι αυτοί τομείς θα επηρεάσουν ενδεχομένως τη δομή του εργατικού δυναμικού, 

αλλά δεν θα μειώσουν το συνολικό ποσοστό απασχόλησης στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς η 

δημιουργία νέων θέσεων και τύπων εργασίας θα υπερκαλύψει τις απώλειες από τα ρομπότ και 

τα συστήματα AI. Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε ότι, όπως η μηχανοποίηση της παραγωγής στη 

βιομηχανική επανάσταση συνέβαλε στην ανάδυση νέων μορφών εργασίας, το ίδιο αναμένεται 

να συμβεί με την αυτοματοποίησή της και τη δημιουργία νέων μορφών εργασίας που δεν 

μπορούμε επί του παρόντος ούτε να φανταστούμε.  

Αντιθέτως, διατυπώθηκαν και απόψεις σύμφωνα με τις οποίες η «τέταρτη βιομηχανική 

επανάσταση» δε θα έχει τις ίδιες ευεργετικές επιπτώσεις στο πεδίο της ανθρώπινης εργασίας. 

Σύμφωνα με ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, εκτιμάται ότι το 35% των θέσεων 

εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο αυτοματοποίησης στα επόμενα 

10-20 χρόνια, ενώ η Τράπεζα της Αγγλίας εκτιμά ότι έως και 15 εκατομμύρια θέσεις εργασίας 

στο Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσαν να τεθούν σε κίνδυνο, λόγω της αυτοματοποίησης κατά 

την ίδια χρονική περίοδο.  

Είναι ενδιαφέρον, επίσης, ότι, σύμφωνα με την Τράπεζα της Αγγλίας, οι θέσεις 

εργασίας που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο κίνδυνο κατάργησης τους λόγω της 

αυτοματοποίησης είναι οι χαμηλότερα αμειβόμενες θέσεις. O κλάδος με τον κίνδυνο απώλειας 

του μεγαλύτερου, σε απόλυτους όρους, αριθμού θέσεων εργασίας είναι ο κλάδος της λιανικής 

και της χονδρικής, με το 60% των θέσεων να βρίσκεται σε κίνδυνο. Ακολουθεί ο κλάδος των 

μεταφορών και αποθήκευσης (74% επί του συνόλου), και μετέπειτα ο κλάδος υγείας  και 

κοινωνικής εργασίας. Αντίθετα, εκτιμάται ότι περισσότερο ανθεκτικά είναι τα «δημιουργικά» 

επαγγέλματα (βλ. έγγραφό μας 2600/4242/7.12.2016). 

Οι αναμενόμενες αλλαγές εκτιμάται ότι θα αυξήσουν τις εισοδηματικές ανισότητες, 

καθώς οι νέες μορφές εργασίας θα είναι χειρότερα αμειβόμενες. Σύμφωνα μάλιστα με τον κ. 

Schwab, ιδρυτή του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF), η αυξανόμενη ανισότητα 

αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα που θα επιφέρει η τέταρτη βιομηχανική 

επανάσταση. Επίσης, η πιθανή ταχύτητα αυτών των αλλαγών, εάν θα είναι σταδιακή ή ταχεία, 

έχει σημασία. Κάποιοι διαβλέπουν τις επιπτώσεις να διαχέονται στη διάρκεια αρκετών 

δεκαετιών, δίνοντας χρόνο για επαρκή προσαρμογή, ενώ, αντίθετα, έρευνα της McKinsey, 

σημειώνει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη συμβάλλει σε ένα μετασχηματισμό της κοινωνίας που 

συμβαίνει δέκα φορές πιο γρήγορα και σε κλίμακα 300 φορές μεγαλύτερη από τη Βιομηχανική 

Επανάσταση. 



Πολλοί εκ των παρισταμένων, τέλος, εξέφρασαν την άποψη ότι η θέση “άνθρωποι 

εναντίον μηχανών“ είναι λάθος εξ’ ορισμού, καθώς η τεχνολογική ανάπτυξη επιδρά ως 

επαυξητική δύναμη (augmenter) για την ανθρώπινη εργασία, ενισχύοντας τους δυνατότητες 

των ανθρώπων να μπορέσουν να κάνουν πράγματα που δε θα μπορούσαν να κάνουν από μόνοι 

τους ή να τα κάνουν ταχύτερα και αποδοτικότερα.  

Eκπαίδευση και δεξιότητες 

Σημαντική παράμετρος που εξετάστηκε από την αρμόδια Επιτροπή, επίσης, είναι η 

ανάγκη προσαρμογής του εκπαιδευτικού συστήματος και των αποκτώμενων δεξιοτήτων στο 

πλαίσιο αυτού. Η προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος και η ανάπτυξη δεξιοτήτων 

είναι ένας τρόπος για να καρπωθούν όλοι τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν στο Ηνωμένο 

Βασίλειο και να αντιμετωπιστούν οι πιθανοί κίνδυνοι. Υποστηρίχθηκε, για παράδειγμα, ότι η 

επιτυχία του Ηνωμένου Βασιλείου θα εξαρτηθεί από την ικανότητα των επιχειρήσεων, των 

εκπαιδευτικών και της κυβέρνησης για πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών σε δεξιότητες και 

παροχή της σωστής κατάρτισης και (επαν)εκπαίδευσης για τις επόμενες δεκαετίες.   

Σύμφωνα με την καθηγήτρια του UCL κα Luckin, η δομή, η εστίαση και η παράδοση 

του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας θα πρέπει να εξελιχθεί, ώστε να προετοιμάσει τους 

μαθητές για ένα μέλλον όπου η ρομποτική και η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι κοινός τόπος. 

Εξήγησε ότι, επί του παρόντος, «τα πράγματα για τα οποία επικεντρωνόμαστε στο 

εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι οι συνήθεις γνωστικές δεξιότητες (STEM Skills: Επιστήμη, 

Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά) που είναι τα πια εύκολα να αυτοματοποιηθούν. Το 

εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να προσαρμοστεί ώστε να επικεντρωθεί σε αντικείμενα όπου οι 

μηχανές θα είναι λιγότερο αποτελεσματικές από τον άνθρωπο, για μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα, όπως η δημιουργικότητα, ο σχηματισμός ιδεών, η κριτική ικανότητα και οι 

διαπροσωπικές δεξιότητες.  

Σύμφωνα, εξάλλου, με τον κλαδικό φορέα των τεχνολογικών εταιρειών TechUK, οι 

βασικές δεξιότητες που απαιτούνται στην ρομποτική και την ΤΝ είναι σε τομείς όπως η 

ανάπτυξη λογισμικού, σχεδιασμός συστημάτων, μηχανική, o προγραμματισμός και η επιστήμη 

των δεδομένων, τομείς στους οποίους υπάρχει εγχώρια έλλειψη δεξιοτήτων και απαιτείται 

εισαγωγή εξειδικευμένου προσωπικού από το εξωτερικό. 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την «ψηφιακή κρίση» στο Ηνωμένο Βασίλειο, κρίνεται ως 

απαραίτητη η ανάληψη σημαντικών πρωτοβουλιών ανάπτυξης των ψηφιακών δεξιοτήτων από 

την επίσημη πολιτική της Μ. Βρετανίας για την ψηφιακή Στρατηγική. Επισημαίνεται ότι η 

Ψηφιακή Στρατηγική του ΗΒ αναμενόταν να δημοσιοποιηθεί τον Ιανουάριο 2016, αλλά έχει 

καθυστερήσει, ενώ και στη συζήτηση που διεξήχθη στη Βουλή, η Κυβέρνηση έδειξε να 

υιοθετεί μια πιο παθητική στάση έναντι των εξελίξεων προβάλλοντας ως κυρίαρχο ρόλο της 

την ανάσχεση των κινδύνων που πηγάζουν από τη ρομποτική και την ΤΝ. 

Έρευνα, χρηματοδότηση και καινοτομία 



Το 2013, η Κυβέρνηση αναγνώρισε τη Ρομποτική και τα Αυτόνομα Συστήματα, (RAS 

- Robotics & Autonomous Systems), σαν μία από τις “8 Μεγάλες Τεχνολογίες”, οι οποίες ότι 

θα αναδείξουν τη Μ. Βρετανία σε παγκόσμιο ηγέτη 

(https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/249255/eight_g

reat_technologies_overall_infographic.pdf). Ως τεχνολογίες RAS ορίζονται διασυνδεόμενα, 

διαδραστικά, γνωστικά και ενσώματα εργαλεία, τα οποία μπορούν να αντιλαμβάνονται το 

περιβάλλον τους ποικιλοτρόπως, να ερμηνεύουν γεγονότα, να συνθέτουν ή να αναθεωρούν 

σχέδια και να ελέγχουν τις πράξεις τους. Εκτελούν χρήσιμες εργασίες στον πραγματικό κόσμο, 

επεκτείνουν τις δυνατότητες μας, αυξάνουν την παραγωγικότητα μας και μειώνουν τις 

κινδύνους που αντιμετωπίζουμε. 

Με βάση την ανάλυση της McKinsey, εκτιμάται ότι μέχρι το 2025 οι τεχνολογίες RAS 

θα έχουν αντίκτυπο στις παγκόσμιες αγορές μεταξύ $1,9 και $ 6,4 τρισεκατομμυρίων ετησίως. 

Σύμφωνα με την έκθεση της Βουλής, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει τη δυνατότητα να αναλάβει 

ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη και υιοθέτηση της επόμενης γενιάς προηγμένης ρομποτικής. Ο 

κρατικός φορέας προώθησης της καινοτομίας Innovate UK ξεχωρίζει τον κλάδο 

εξυπηρέτησης, η παγκόσμια αγορά για τον οποίο αναμένεται να αυξηθεί από $7 

δισεκατομμύρια το 2014 σε $18 δισεκατομμύρια μέχρι το 2020 και καταλήγει στο 

συμπέρασμα ότι μια λογική φιλοδοξία θα ήταν για το Ηνωμένο Βασίλειο να έχει το 10% αυτής 

της αγοράς. 

Προς το παρόν, πάντως, ο βαθμός αφομοίωσης της ρομποτικής στο Ηνωμένο Βασίλειο 

είναι χαμηλός σε σύγκριση με άλλες χώρες. Ενδεικτικά για το 2015, τα στοιχεία δείχνουν ότι 

οι αποστολές ρομπότ στην Κίνα ήταν 75.000 σε σύγκριση με 2.400 στο Ηνωμένο Βασίλειο, 

ενώ οι βρετανικές επενδύσεις στη ρομποτική υστερούν σε σχέση με χώρες όπως η Νότια 

Κορέα και η Ιαπωνία.  

Για να τονωθεί η συνεργασία και η καινοτομία στον τομέα RAS, το 2013 

δημιουργήθηκε το SIG (Special Interest Group) , το οποίο αποτελείται από εκπροσώπους της 

ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας, με σκοπό τον εντοπισμό και αξιοποίηση όλων 

των ευκαιριών ανάπτυξης διακλαδικά στη Μ. Βρετανία. Το 2014, το SIG δημοσίευσε τη 

Στρατηγική RAS 2020 με 8 κύριους άξονες δράσης. Παρόλα αυτά τα αποτελέσματα της 

συγκεκριμένης πρωτοβουλίας ήταν μάλλον πενιχρά. Σύμφωνα με την έκθεση της Βουλής, η 

Στρατηγική RAS 2020 συναντά 3 βασικά εμπόδια. Αυτά είναι η ελλιπής χρηματοδότηση, η 

έλλειψη ηγεσίας και το έλλειμμα δεξιοτήτων τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν το 

ταχύτερο, ώστε να επιφέρει αποτελέσματα η συγκεκριμένη Στρατηγική. 

Σχετικά με τη χρηματοδότηση, το 2015, το Συμβούλιο του Πρωθυπουργού για την 

Επιστήμη και την Τεχνολογία υπολόγισε ότι το 80% της χρηματοδότησης για την έρευνα RAS 

προήλθε από την ΕΕ και τόνισε ότι αν αυτή η ροή χρηματοδότησης διακοπεί ο τομέας RAS 

στο ΗΒ θα υποφέρει από πλήρως ανεπαρκή χρηματοδότηση. 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/249255/eight_great_technologies_overall_infographic.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/249255/eight_great_technologies_overall_infographic.pdf


Σχετικά με την έλλειψη ηγεσίας, αναφέρθηκε ο ελλιπής συντονισμός μεταξύ της 

ακαδημαϊκής και της επιχειρηματικής κοινότητας, ενώ εκπρόσωποι της δεύτερης έκαναν 

αναφορά στην υπερβολική βαρύτητα που δίνει η στρατηγική στις ακαδημαϊκές ανάγκες, με 

αποτέλεσμα να παραβλέπονται οι ανάγκες της αγοράς. Επίσης, επισημάνθηκε η 

αποσπασματικότητα της προσέγγισης με λίγες νησίδες αριστείας, οι οποίες δεν διασυνδέονται 

μεταξύ τους. Η απουσία ενός κεντρικού Συμβουλίου Ηγεσίας και το γεγονός ότι η στρατηγική 

δεν είναι επίσημα υιοθετημένη από τη βρετανική Κυβέρνηση αναφέρθηκαν επίσης ως εμπόδια 

στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή της στρατηγικής. Ως λύση προτάθηκε η ίδρυση ενός 

εθνικού κέντρου έρευνας για τον τομέα RAS με ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες της αγοράς. 

Σχετικά με το έλλειμμα δεξιοτήτων, επισημάνθηκε η έλλειψη εγχώριου ταλέντου και ο 

ισχυρός ανταγωνισμός προσέλκυσης του από άλλους κλάδους της οικονομίας. Κάποιοι, 

πάντως, ανέφεραν ότι τα τελευταία έτη παρατηρείται μια στροφή των φοιτητών προς τη 

διδακτορική έρευνα σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς και την πραγματοποίηση 

μεταπτυχιακών που άπτονται της τεχνολογίας, καθώς η παλαιότερη τάση απορρόφησης τους 

από το χρηματοοοικονομικό κλάδο έχει ανακοπεί. 

Η Επιτροπή της Βουλής προβαίνει, τέλος, στις παρακάτω συστάσεις:  

α) την έκδοση, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, της κυβερνητικής πολιτικής για την 

Ψηφιακή Στρατηγική στην οποία θα πρέπει να γίνεται σαφής αναφορά στους τρόπους με τους 

οποίους θα αντιμετωπιστεί το έλλειμμα ψηφιακών δεξιοτήτων. Θα πρέπει να επιδειχθεί, 

επίσης, ετοιμότητα για απόκτηση νέων δεξιοτήτων (re-skill) και την αναβάθμιση υπαρχουσών 

(up-skill), σε συνεχή βάση. Τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης θα πρέπει να είναι 

ευέλικτα, ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν στις μεταβολές των απαιτήσεων για τις 

δεξιότητες του εργατικού δυναμικού και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες για τη δια βίου 

μάθηση. 

β) τη θέσπιση χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, από την Κυβέρνηση ενός Συμβουλίου 

Ηγεσίας για τον τομέα Ρομποτικής και Αυτόνομων Συστημάτων, με μέλη από την ακαδημαϊκή 

κοινότητα, τη βιομηχανία και, κυρίως, την κυβέρνηση. Το Συμβούλιο θα πρέπει να 

συνεργαστεί με την κυβέρνηση και τα Συμβούλια Έρευνας για τη διαμόρφωση μιας 

κυβερνητικά υποστηριζόμενης Εθνικής Στρατηγικής για τον κλάδο ΡΑΣ, η οποία να ορίζει 

σαφώς τους στόχους της κυβέρνησης και τη χρηματοδοτική υποστήριξη. Η ίδρυση ενός 

«Εθνικού Ινστιτούτου ΡΑΣ» θα πρέπει να είναι μέρος αυτής της στρατηγικής. 


