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       Λευκωσία, 04 Δεκεμβρίου 2019  
 
 
ΠΡΟΣ:    Όλα τα Μέλη  
 
ΑΠΟ:     Λεωνίδα Πασχαλίδη, Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα 
 
ΘΕΜΑ: Δημιουργία Ομάδας Εστίασης για Θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

 
 
Κύριοι, 
  
Σας πληροφορούμε ότι το Κοινό Ερευνητικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από κοινού 
με τη Ψηφιακή Συμμαχία Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) αναζητούν επιχειρήσεις για τη 
δημιουργία μιας Κοινής Ομάδας Εστίασης ΜμΕ (SME Focus Group) σε Θέματα Τεχνητής 
Νοημοσύνης (ΤΝ). 
 
Σκοπός είναι η υποβοήθηση των ενδιαφερομένων μερών να αντιληφθούν την υϊοθέτηση, 
χρήση και επίδραση της ΤΝ και των σχετικών τεχνολογιών (ρομποτική, αυτοματοποίηση. 
μηχανική μάθηση, κλπ). Η Ομάδα Εστίασης θα εργαστεί για τη χαρτογράφηση της 
παρούσας κατάστασης όσον αφορά την ΤΝ και θα παρακολουθεί τις αλλαγές μετά την 
εισαγωγή πολιτικής και εργαλείων που σχετίζονται με την ΤΝ (π.χ. στην ενσωμάτωση 
δεδομένων, την παραγωγή, υποστήριξη ή τις διοικητικές διαδικασίες). Η Ομάδα Εστίασης 
θα παρακολουθεί επίσης στενά τις κοινωνικές και οικονομικές επιδράσεις των αλλαγών 
αυτών (π.χ. αναφορικά με τις δεξιότητες, προσλήψεις, σχέσεις εργοδοτών-
εργοδοτουμένων).  
 
Επιχειρήσεις που δύνανται να ενταχθούν στην Ομάδα Εστίασης είναι ΜμΕ που παρέχουν 
λύσεις ΤΝ ή που είναι έντονοι χρήστες της ΤΝ. Η Ομάδα Εστίασης θα βοηθήσει στη 
δημιουργία της σχετικής πολιτικής της ΕΕ για τα επόμενα 3-5 χρόνια. Οι ΜμΕ που θα 
ενταχθούν αναμένεται να συμμετέχουν σε 1-2 συναντήσεις της Ομάδας τον χρόνο.  
 
Τα οφέλη από τη συμμετοχή περιλαμβάνουν: 

- Κάλυψη εξόδων συμμετοχής  (αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή) 

- Προβολή σε Ευρωπαϊκό επίπεδο 
- Στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη δημιουργία σχετικής πολιτικής 

και εργαλείων 
 
Το χρονοδιάγραμμα έχει ως εξής: 

- Μέχρι 10 Ιανουαρίου 2020: Υποβολή αιτήσεων 
- Φεβρουάριος-Μάρτιος 2020: Πρώτη συνάντηση της Ομάδας Εστίασης (δια ζώσης) 

- Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2020: Δεύτερη συνάντηση της Ομάδας Εστίασης (online) 
- Μετέπειτα, η Ομάδα Εστίασης θα εργαστεί για περίπου 3-5 χρόνια και θα 

συναντάται 2 φορές τον χρόνο (δια ζώσης ή online) 
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ψηφιακή Συμμαχία θα επιλέξουν περίπου 20 ΜμΕ για 
συμμετοχή στην Ομάδα Εστίασης. 

Για αίτηση συμμετοχής παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες ΜμΕ να πατήσουν 
ΕΔΩ. 

Θα το εκτιμούσαμε ιδιαίτερα αν τυχόν επιλεγείσες ΜμΕ ενημέρωναν το ΚΕΒΕ σχετικά. 
 
 
Με εκτίμηση, 
 
Λεωνίδας Πασχαλίδης 
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας 
   
/ΓΒ 
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