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Η EY δημιουργεί συμμαχία για να συμβάλλει στην καθιέρωση ηθικών 

συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης 

 Η Συμμαχία για την Τεχνητή Νοημοσύνη διεξάγει έρευνες για να βοηθήσει, ώστε οι 

τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης να έχουν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο 

 Η Συμβουλευτική Επιτροπή για θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης της EY συγκροτήθηκε 

πρόσφατα για να αναπτύξει τρόπους συστηματικής προσέγγισης για τη δημιουργία και 

τη διατήρηση εμπιστοσύνης στην τεχνητή νοημοσύνη 

Η EY ανακοίνωσε ότι θα συνεργασθεί με τον πολυμερή μη κερδοσκοπικό οργανισμό 

Partnership on AI, που δημιουργήθηκε για να βελτιώσει το επίπεδο κατανόησης της επίδρασης 

των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης (AI) και να λειτουργήσει ως μια ανοιχτή πλατφόρμα για 

την διεξαγωγή διαλόγου σχετικά με τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στους ανθρώπους 

και την κοινωνία. Η απόφαση αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευση της EY να συνεργάζεται με 

δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, την κοινωνία, την ακαδημαϊκή κοινότητα και άλλους, για να 

καθιερώσει τις απαραίτητες διοικητικές και ελεγκτικές μεθόδους που απαιτούνται για την 

οικοδόμηση και τη διατήρηση της εμπιστοσύνης στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, αλλά 

και να διασφαλίσει, ότι οι σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις της τεχνητής νοημοσύνης θα έχουν 

θετικό αντίκτυπο.  

Παράλληλα, η EY πρόσφατα δημιούργησε την πρώτη διεπιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή 

για θέματα τεχνητής νοημοσύνης για να αναπτύξει αυστηρούς τρόπους προσέγγισης και 

αντιμετώπισης των ηθικών προκλήσεων που περιβάλλουν τις νέες τεχνολογίες και να βοηθήσει 

στην εφαρμογή στρατηγικών για την δημιουργία αξιόπιστων συστημάτων τεχνητής 

νοημοσύνης. Υπό την ηγεσία του Nigel Duffy, Global Artificial Intelligence Leader της ΕΥ, η 

Συμβουλευτική Επιτροπή της EY για θέματα τεχνητής νοημοσύνης, αποτελείται από τέσσερις 

πανεπιστημιακούς, με εμπειρία στην επιστήμη της πληροφορικής, την τεχνολογία και την ηθική 

πρακτικών, οι οποίοι διαθέτουν ένα μεγάλο εύρος διαφορετικών γνώσεων για το αντικείμενο. Ο 

Duffy και οι άλλοι επικεφαλής της EY θα συναντώνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα με την 

Επιτροπή.  
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Για περισσότερες πληροφορίες:  

Ειρήνη Χαρίτου  
EY Brand, Marketing & Communications  
+357 2220 9999  
Irene.Charitou@cy.ey.com  
Website: www.ey.com/cy 
Twitter: @EY_Cyprus │ Facebook: @EYCyprus │ Instagram: eycyprus 

 

Μέλη της Επιτροπής είναι:  

 Reid Blackman, Ph.D., Founder και CEO, Virtue Consultants, προηγουμένως 

Philosophy Faculty στο Colgate University και Fellow στο Parr Center for Ethics του 

University of North Carolina, Chapel Hill 

 Nello Cristianini, Καθηγητής Artificial Intelligence, University of Bristol 

 Luciano Floridi, Καθηγητής Philosophy και Ethics of Information, Director του  Oxford 

Internet Institute Digital Ethics Lab, University of Oxford, Turing Fellow and Chair του 

Data Ethics Group, The Alan Turing Institute 

 Lise Getoor, Καθηγητής Computer Science και Engineering, University of Califorinia, 

Santa Cruz 

 
Μέσω της συνεργασίας με τον οργανισμό Partnership on AI, καθώς και της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής για θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης, η EY, σκοπεύει επίσης να αντιμετωπίσει τις 

ανησυχίες σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και να συμβάλει στην ανάπτυξη διακλαδικών 

πρακτικών διακυβέρνησης, έτσι ώστε να βοηθήσει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην 

τεχνολογία και να κάνει περισσότερο κατανοητά τα ευρύτερα οφέλη που μπορεί να προσφέρει.  

Ο Χαράλαμπος Κωνσταντίνου, Συνέταιρος και επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΕΥ 

Κύπρου σχολιάζει: «Ο κόσμος πρέπει να αντιμετωπίσει τα μεγάλα ηθικά ζητήματα που 

δημιουργεί η εξάπλωση της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence - AI), μαζί με τις 

τεράστιες ευκαιρίες που προσφέρει η νέα τεχνολογία. Προσχωρώντας στην Συμμαχία για την 

Τεχνητή Νοημοσύνη και δημιουργώντας τη Συμβουλευτική Επιτροπή για θέματα Τεχνητής 

Νοημοσύνης, η EY επιδιώκει να συμβάλει στον ανοιχτό διάλογο σχετικά με αυτές τις 

ανησυχίες. Παράλληλα, βοηθούμε τους πελάτες μας να κατανοήσουν τις ηθικές και κοινωνικές 

επιπτώσεις από την εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης και να σχεδιάσουν και να 

εφαρμόσουν αξιόπιστα συστήματα καθώς και να παρακολουθούν ότι λειτουργούν με τον 

σωστό τρόπο.» 

-τέλος- 

https://www.ey.com/cy/en/home
https://twitter.com/EY_Cyprus
https://www.facebook.com/EYCyprus/
https://www.instagram.com/eycyprus/
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Σχετικά με την ΕΥ 

ΕΥ | Ελεγκτικές | Φορολογικές | Χρηματοοικονομικές | Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 
 
Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και 
συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλουν στην 
οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δημιουργούμε ηγετικά 
στελέχη που συνεργάζονται για να τηρήσουν τις υποσχέσεις μας προς όλους τους εταίρους μας. Mε τον τρόπο αυτό 
συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας και 
για τις κοινωνίες μας.  
 
Το λογότυπο EY αφορά μία ή περισσότερες από τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από 
τις οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited είναι μια βρετανική εταιρεία 
περιορισμένης ευθύνης, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που η εταιρεία 
συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα καθώς και την περιγραφή των δικαιωμάτων που έχουν τα άτομα 
βάσει της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων, είναι διαθέσιμα μέσω του ey.com/privacy. Για 
περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.ey.com.  

 
 

-τέλος- 


