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Συνοπτική παρουσίαση της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με το μέλλον της ρομποτικής 

και της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) με έμφαση στους κανόνες αστικού δικαίου. 

1. Γενικό πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με τη ρομποτική και την τεχνητή 

νοημοσύνη 

Τον Ιανουάριο του 2017, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε έκθεση σχετικά με τους 

κανόνες αστικού δικαίου στον τομέα της ρομποτικής που περιλαμβάνει συστάσεις προς 

την Επιτροπή σχετικά με ρυθμίσεις αστικού δικαίου στον τομέα της ρομποτικής 

(2015/2103/(INL)· εισηγήτρια: Mady Delvaux (S&D, Λουξεμβούργο). Στην έκθεση, οι 

βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προέτρεψαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγκρίνει 

νομοθεσία για την αποσαφήνιση ζητημάτων ευθύνης. Επιπροσθέτως, πρότειναν κώδικα 

δεοντολογίας σχετικά με τη ρομποτική, τον οποίον θα υιοθετούν οικειοθελώς οι ερευνητές 

και οι σχεδιαστές, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι ενεργούν σύμφωνα με νομικά και 

ηθικά πρότυπα και ότι ο σχεδιασμός και η χρήση ρομπότ σέβονται την ανθρώπινη 

αξιοπρέπεια. Το Κοινοβούλιο κάλεσε, επίσης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει το 

ενδεχόμενο δημιουργίας ευρωπαϊκού οργανισμού για τη ρομποτική και την τεχνητή 

νοημοσύνη.  

Με αφορμή την έκθεση, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων (JURI) του Κοινοβουλίου αποφάσισε 

να διοργανώσει δημόσια διαβούλευση, συγκεκριμένα σχετικά με το μέλλον της ρομποτικής 

και της τεχνητής νοημοσύνης με έμφαση στους κανόνες αστικού δικαίου. Στόχος της εν λόγω 

διαβούλευσης ήταν να δρομολογηθεί ευρεία συζήτηση με συμφεροντούχους από όλο το 

φάσμα και να εκφραστούν απόψεις για την αντιμετώπιση των προβληματικών ηθικών, 

οικονομικών, νομικών και κοινωνικών ζητημάτων που σχετίζονται με τις εξελίξεις στη 

ρομποτική και στην τεχνητή νοημοσύνη.  

Η δημόσια διαβούλευση ήταν ανοικτή από την 8η Φεβρουαρίου έως την 1η Ιουνίου 2017 σε 

παγκόσμια κλίμακα, σε οποιονδήποτε επιθυμούσε να απαντήσει και σε όλες τις επίσημες 

γλώσσες της ΕΕ. Η δημόσια διαβούλευση περιλάμβανε δύο ξεχωριστά ερωτηματολόγια, τα 

οποία ήταν προσαρμοσμένα στους αποδέκτες τους: ένα για το γενικό κοινό (15 ερωτήσεις) 

και ένα για τους ειδικούς, το οποίο περιλάμβανε 17 γενικές και 47 προαιρετικές ερωτήσεις 

σχετικά με συγκεκριμένα πεδία πολιτικής. Η διαβούλευση περιλάμβανε μείγμα ερωτήσεων 

πολλαπλών επιλογών και ανοικτών ερωτήσεων, ούτως ώστε να μπορέσουν οι πολίτες, οι 

επιχειρήσεις και οι οργανώσεις να προτείνουν εισηγήσεις σε βάθος. 

Η διαβούλευση διενεργήθηκε μέσω του «Opinio», λογισμικού ερευνών το οποίο 

φιλοξενείται στο κέντρο δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Opinio 

χρησιμοποιήθηκε για τη δημοσίευση της διαβούλευσης, τη συλλογή των εισηγήσεων των 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2017-0005&language=EL
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συμφεροντούχων, τη διαχείριση των δεδομένων και την εκπόνηση σειράς εκθέσεων οι 

οποίες διατίθενται στη διεύθυνση 

http://www.europarl.europa.eu/committees/el/juri/robotics.html. Κάθε έκθεση 

περιλαμβάνει τις ερωτήσεις της έρευνας, καθώς και επισκόπηση με λεπτομερή στατιστικά 

στοιχεία. Επίσης, το Κοινοβούλιο δημοσίευσε, με έγκριση των εισηγητών, απαντήσεις σε 

μορφή ελεύθερου κειμένου.  

2. Βασικά στατιστικά στοιχεία για τους συμμετέχοντες 

Στη διαβούλευση ανταποκρίθηκαν σχεδόν 300 συμμετέχοντες. Σύμφωνα με τους σχετικούς 

κανόνες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι συμμετέχοντες είχαν 

τις ακόλουθες επιλογές: 

 δημοσίευση της εισήγησης με προσωπικά στοιχεία· 

 ανώνυμη δημοσίευση της εισήγησης (χωρίς το όνομα του εισηγητή/της εισηγήτριας 

οργάνωσης)· 

 χρήση της εισήγησης για στατιστικούς και αναλυτικούς σκοπούς, χωρίς δημοσίευση. 

Πίνακας 1: Συνοπτική άποψη των απαντήσεων που ελήφθησαν 

 Μεμονωμένο
ι εισηγητές 

Δημόσιες 
αρχές ή 
διεθνείς 
οργανισμοί 

Οργανώσεις ή 
εταιρείες 

Σύνολο 

Ανώνυμες εισηγήσεις 100 0 5 105 

Εισηγήσεις με 
προσωπικά στοιχεία 

97 1 29 127 

Χωρίς δημοσίευση 62 1 3 66 

Σύνολο 259 2 37 298 

Από τις 259 εισηγήσεις που ελήφθησαν από μεμονωμένους εισηγητές, οι απαντήσεις ήταν 

γεωγραφικά κατανεμημένες ως ακολούθως: 

 συμμετέχοντες από τα 23 κράτη μέλη της ΕΕ και τη Νορβηγία: οι πιο δραστήριοι 

συμμετέχοντες βρίσκονταν στη Γερμανία, στη Γαλλία και στην Ισπανία με 86, 35 και 

28 εισηγήσεις αντιστοίχως ο καθένας·   

 ελήφθησαν 12 απαντήσεις από χώρες εκτός ΕΕ (Καναδάς, Κολομβία, Σερβία, Νότια 

Κορέα, Σρι Λάνκα, Ελβετία, Τουρκία και Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής). 

Η μεγάλη πλειονότητα των εισηγητών ήταν ηλικίας μεταξύ 25 και 54 ετών (78 %), ενώ το 

42 % ήταν ηλικίας μεταξύ 25 και 39 ετών. Μόνο το 9 % ήταν ηλικίας μεταξύ 15 και 24 ετών, 

ενώ ελάχιστοι δήλωσαν 65 ετών (3 %). Οι περισσότεροι συμμετέχοντες (72 %) δήλωσαν 

άντρες· μόνο 27 % δήλωσαν γυναίκες (το 1 % δεν επιθυμούσε να δηλώσει φύλο). Η 
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πλειονότητα των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι το μορφωτικό τους επίπεδο αντιστοιχούσε σε 

μεταπτυχιακό ή ανώτερο τίτλο (65 %). Επιπλέον, 42 % δήλωσαν ότι είχαν είτε επαγγελματική 

είτε εκπαιδευτική εμπειρία εκτός της χώρας καταγωγής τους. 

Από τις 39 εισηγήσεις που ελήφθησαν από οργανισμούς/οργανώσεις, οι απαντήσεις ήταν 

κατανεμημένες ως ακολούθως: 

 2 δημόσιες αρχές ή διεθνείς οργανισμοί, και  

 37 οργανώσεις ή εταιρείες, 20 από τις οποίες ήταν εγγεγραμμένες στο Μητρώο 

Διαφάνειας. 

Από τις 37 οργανώσεις, οι συμμετέχοντες ήταν κατανεμημένοι ως ακολούθως: 

 8 εταιρείες/μικρομεσαίες επιχειρήσεις/πολύ μικρές επιχειρήσεις/ατομικές 

επιχειρήσεις·  

 7 μη κυβερνητικές οργανώσεις· 

 6 επαγγελματικές ενώσεις·  

 5 δεξαμενές σκέψης (think tanks) και 5 εταιρείες μελετών και νομικών·  

 1 ακαδημαϊκό ίδρυμα· 1 ΜΜΕ· 1 συνδικαλιστική ένωση· 

 2 δεν προσδιόρισαν, και 

 1 δεν απάντησε.  

Όσον αφορά τη γεωγραφική κατανομή, οι εισηγήσεις προήλθαν από 13 κράτη μέλη της ΕΕ 

(ζητήθηκε, δηλαδή, από τους συμφεροντούχους να υποδείξουν πού εδράζουν ή/και πού 

δραστηριοποιούνται). Τα πιο δραστήρια κράτη μέλη ήταν το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ισπανία και 

οι Κάτω Χώρες, με 25 %, 17 %, 11 % και 8 % αντιστοίχως των συνολικών εισηγήσεων. 

Επιπροσθέτως, 12 συμμετέχοντες δήλωσαν ότι ανήκουν σε ομάδα με εγκαταστάσεις σε 

πάνω από μία χώρα, 11 από τους οποίους δήλωσαν ότι διαθέτουν εγκαταστάσεις και εκτός 

ΕΕ.  

Συνολικά, οι συμμετέχοντες αντιπροσώπευαν ευρύ φάσμα ειδών επιχειρήσεων, από πολύ 

μικρές επιχειρήσεις έως πολυεθνικές με 500 και άνω υπαλλήλους. 

Πίνακας 2: Μέγεθος εταιρείας 

Αριθμός απασχολουμένων % των συμμετεχόντων 

1-9 44 
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10-49 28 

50-249 6 

250-499 3 

500 και άνω 19 

Επίσης, οι απαντήσεις ήταν αρκετά αντιπροσωπευτικές ευρέως φάσματος δραστηριοτήτων. 

Όντως, καλύφθηκαν κλάδοι όπως πληροφορίες και επικοινωνίες, επιστημονικά και τεχνικά 

πεδία, οικονομία και ασφάλιση, μεταφορές, υγεία, εκπαίδευση, μεσιτεία ακινήτων, 

υπηρεσίες καταλύματος και εστίασης, οικοδομές, και παροχή ηλεκτρισμού/φυσικού 

αερίου/νερού. 

3. Επισκόπηση των απόψεων που εξέφρασαν οι μεμονωμένοι συμφεροντούχοι 

Εν γένει οι συμμετέχοντες τηρούν θετική στάση προς τη ρομποτική και την τεχνητή 

νοημοσύνη1. Όταν ερωτήθηκαν σχετικά με την άποψή τους για τη ρομποτική, συνολικά 79 % 

των συμμετεχόντων δήλωσαν θετική ή πολύ θετική αντίληψη, ενώ μόνο το 3 % δήλωσε 

αρνητική ή έντονα αρνητική αντίληψη. Παρομοίως, η στάση προς την τεχνητή νοημοσύνη 

ήταν ευρέως θετική (68 %) και αρνητική μόνο για το 7 %. 

Πίνακας 3: Στάση προς τη ρομποτική και την ΤΝ, ως % των μεμονωμένων συμμετεχόντων 

 Ρομποτική Τεχνητή Νοημοσύνη 

Έντονα αρνητική 1 2 

Αρνητική 2 5 

Ούτε θετική ούτε αρνητική 17 22 

Θετική 47 40 

Ιδιαίτερα θετική 32 28 

 

Ενώ η στάση τους ήταν ευρέως θετική, οι συμμετέχοντες παρείχαν επίσης και πιο 

τεκμηριωμένες εκτιμήσεις των θέσεών τους. Για παράδειγμα, μεγάλη πλειονότητα θεωρεί, 

αφενός, ότι η τεχνολογία θα χρειαστεί προσεκτική διαχείριση και ότι η ρομποτική θα 

συμβάλει ιδιαίτερα σε δύσκολες και επικίνδυνες εργασίες (92 %) και θα διασφαλίσει 

αποτελεσματικές μεθόδους μεταφοράς και διανομής (71 %)· αφετέρου ορισμένοι 

συμμετέχοντες φοβούνται ότι η ρομποτική θα εξαλείψει θέσεις εργασίας (34 %) ή ότι θα 

δημιουργήσει ανισότητες στην κοινωνία (18 %). 

Πίνακας 4: Πώς αντιλαμβάνονται οι συμμετέχοντες τη ρομποτική, ως % 

                                                 
1 Πιο λεπτομερής παρουσίαση, με γραφικά και πίνακες, των εισηγήσεων μεμονωμένων συμφεροντούχων 

περιλαμβάνεται στην παρουσίαση σε μορφότυπο PowerPoint (στα αγγλικά μόνο) η οποία διατίθεται στον 

ιστότοπο της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διεύθυνση: 

http://www.europarl.europa.eu/committees/el/juri/robotics.html 
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 Συμφωνώ 

έντονα 

Συμφωνώ Ούτε 

συμφωνώ 

ούτε 

διαφωνώ 

Διαφωνώ Διαφωνώ 

έντονα 

Η τεχνολογία απαιτεί 

προσεκτική διαχείριση 

57 35 4   

Απαραίτητη για 

δύσκολες ή επικίνδυνες 

εργασίες 

57 35 5   

Αποτελεσματική 

μέθοδος 

μεταφοράς/διανομής 

37 34 13 9  

Καλή για την κοινωνία, 

βοηθάει τον άνθρωπο 

34 49 11   

Εξαλείφει θέσεις 

εργασίας 

9 25 31 25 9 

Δημιουργεί ανισότητες 5 13 21 32 24 

 

Μία από τις πιο εμφανείς ανησυχίες όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη εξακολουθεί να 

είναι η ιδιωτικότητα. Όντως, περίπου 52 % των συμμετεχόντων το αναφέρει, ενώ μόνο το 

29 % θεωρεί ότι η ΤΝ συνιστά απειλή για την ανθρωπότητα και το 16 % θεωρεί ότι η ΤΝ 

συνιστά απειλή για τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. 

Η συντριπτική πλειονότητα των μεμονωμένων συμφεροντούχων (90 %) θεωρεί απαραίτητη 

τη ρύθμιση των εξελίξεων στους τομείς της ρομποτικής και της ΤΝ· το 6 % διαφωνεί με την 

εν λόγω ιδέα, και το 4 % δεν έχει ιδιαίτερη άποψη επί του θέματος. Όσοι υποστηρίζουν τη 

ανάληψη νομοθετικής δράσης αναφέρουν, μεταξύ άλλων, ότι χρειάζεται να τεθούν επί 

τάπητος ανησυχίες σχετικά με τη δεοντολογία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την 

ιδιωτικότητα, καθώς και να αποφευχθεί η δημιουργία δεσπόζουσας θέσης στον τομέα.  

Μεταξύ εκείνων που υποστηρίζουν μια ρυθμιστική προσέγγιση, η συντριπτική πλειονότητα 

(96 %) προτιμά να ληφθούν μέτρα σε ενωσιακή ή διεθνή κλίμακα παρά σε επίπεδο κρατών 

μελών (4 %). Τα επιχειρήματα υπέρ της ανάληψης ρυθμιστικής δράσης σε ευρύτερη κλίμακα 

αφορούσαν, μεταξύ άλλων, την ανάγκη: 

 προστασίας των ενωσιακών αξιών (ιδίως όσον αφορά την προστασία των δεδομένων, 

την ιδιωτικότητα και τη δεοντολογία), 
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 διασφάλισης της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο,  

 διασφάλισης της υπεροχής της ΕΕ ως φορέα καθορισμού προτύπων στα διεθνή 

φόρα, 

 αποφυγής του ανταγωνισμού προς τα κάτω και προώθησης του δίκαιου 

ανταγωνισμού εντός της εσωτερικής αγοράς. 

Επίσης, οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι η τόσο η νομοθεσία όσο και η διασφάλιση καλύτερης 

επιβολής των εγκριθέντων κανονισμών υπερτερεί σε επίπεδο ΕΕ σε σύγκριση με το εθνικό 

επίπεδο. 

Οι συμμετέχοντες πιστεύουν ότι η ανάληψη ενωσιακής ρυθμιστικής δράσης είναι πλέον 

επείγουσα σε συγκεκριμένα πεδία που εκτείνονται σε διάφορους τομείς, από τα αυτόνομα 

οχήματα έως τα ρομπότ για ιατρική χρήση, τα ρομπότ προσωπικής φροντίδας και τους 

δρόνους. 

Όσοι διαφωνούν με την ανάληψη νομοθετικής δράσης αναφέρονται στις δυσκολίες 

ρύθμισης αναδυόμενων τεχνολογιών και ισχυρίζονται ότι η ρύθμιση θα έχει αρνητικό 

αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και τη δημιουργικότητα.  

Πίνακας 5: Επισκόπηση των προτερημάτων και των μειονεκτημάτων της ρύθμισης, 
σύμφωνα με τους συμφεροντούχους 

Θετική απάντηση Αρνητική/άλλη απάντηση 

Αποφεύγονται οι καταχρήσεις εντός του 
τομέα 

Δύσκολη, ή πρόωρη, η ρύθμιση 
αναδυόμενων τεχνολογιών 

Ανάγκη να τεθούν επί τάπητος ανησυχίες 
σχετικά με τη δεοντολογία, τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, την προστασία των δεδομένων 
και την ιδιωτικότητα 

Η ρύθμιση βλάπτει την ανταγωνιστικότητα 

Ανάγκη θέσπισης κοινών προτύπων ώστε να 
επικρατεί βεβαιότητα στον τομέα  

Η ρύθμιση κωλύει την καινοτομία και τη 
δημιουργικότητα 

Προστασία των καταναλωτών Σκεπτικισμός έναντι οποιασδήποτε 
ρύθμισης/πρέπει να οριστούν μόνο γενικές 
αρχές 

 
4. Επισκόπηση των απόψεων που εξέφρασαν οργανώσεις και επιχειρήσεις 

Ζητήθηκε από τους εισηγητές να εκτιμήσουν τον πιθανό αντίκτυπο της ρομποτικής και της 

ΤΝ στις οργανώσεις τους. Στις πιο άμεσες συνέπειες που προσδιορίστηκαν ήταν οι αλλαγές 

στη φύση της εργασίας (20 %) και η πιθανότητα δημιουργίας νέων προϊόντων/υπηρεσιών 

(20 %), καθώς και οι αλλαγές στις οργανωτικές δομές και τα επιχειρηματικά πρότυπα (14 %). 

Επιπροσθέτως, 15 % των εισηγητών πιστεύουν ότι η ρομποτική και η ΤΝ θα δημιουργήσουν 

νέες ευκαιρίες για τους επιχειρηματίες. 
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Σύμφωνα με τους συμφεροντούχους, οι πιο σημαντικοί φραγμοί που κωλύουν την πλήρη 

ανάπτυξη της ρομποτικής και της ΤΝ είναι: 

 οι ανθρώπινοι πόροι, ήτοι οι δεξιότητες και η κατάρτιση των εργαζομένων (20 %)· 

 η στάση και αποδοχή του κοινού (14 %)· 

 τεχνικά ζητήματα που συνδέονται με τη δοκιμή και εφαρμογή της τεχνολογίας (13 %)· 

 τεχνικά ζητήματα που συνδέονται με την ανάπτυξη της τεχνολογίας (12 %). 

Σε μικρότερο βαθμό, εμπόδια θεωρήθηκαν επίσης τα εθνικά (10 %) και ενωσιακά (8 %) 

νομικά πλαίσια. 

Εάν η ΕΕ αποφασίσει να αναλάβει δράση για την ενθάρρυνση της καινοτομίας, της 

παραγωγικότητας και της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας στη ρομποτική και στην ΤΝ, οι 

συμμετέχοντες θεωρούν ότι σίγουρα θα βοηθήσει ένα καλύτερο οικονομικό περιβάλλον για 

επενδύσεις (17 %) και ένα καλύτερο ρυθμιστικό πλαίσιο (21 %). Όσον αφορά το ρυθμιστικό 

πλαίσιο, ορισμένοι συμφεροντούχοι διευκρίνισαν ότι η ΕΕ θα πρέπει να αποφύγει την 

περιττή γραφειοκρατία και να δείξει ευελιξία (δηλαδή το ρυθμιστικό πλαίσιο θα πρέπει να 

σχεδιαστεί γύρω από συγκεκριμένες τεχνολογικές εφαρμογές, παρά να συνιστά έναν 

σφαιρικό γενικό κανονισμό ο οποίος θα καλύπτει ολόκληρο τον τομέα της ΤΝ/ρομποτικής). 

Οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι η ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ προσδίδει αξία στα μέτρα 

που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο, καθώς βοηθά να αποφευχθούν παρεκκλίνοντα εθνικά 

πρότυπα (17 %) και να ενισχυθεί η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και 

δεοντολογικών κανόνων (14 %), και διευκολύνει τις διασυνοριακές επιχειρηματικές 

ευκαιρίες (11 %). Εξάλλου, οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι η ενωσιακή χρηματοδότηση θα 

συμβάλει στη στήριξη καινοτόμων ερευνητικών σχεδίων (15 %), θα βοηθήσει μικρές 

εταιρείες να επεκταθούν (13 %) και θα ενισχύσει τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ 

ερευνητών και βιομηχανιών. 

Επίσης, ζητήθηκε από τους συμφεροντούχους να εκφράσουν την άποψή τους σχετικά με τον 

πιθανό αντίκτυπο της ανάπτυξης της ρομποτικής και της ΤΝ στην επιχείρησή τους. Εν γένει, 

οι προσδοκίες είναι αρκετά θετικές. Οι συμφεροντούχοι θεωρούν ότι οι τελικοί χρήστες θα 

ωφεληθούν –μεταξύ άλλων– από την προστιθέμενη αξία ως προς την αποτελεσματικότητα 

(11 %), από νέες επιχειρήσεις (11 %) και από υπηρεσίες καλύτερης ποιότητας (10 %). 

Ταυτόχρονα, ορισμένοι συμμετέχοντες εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με τις πιθανές 

αρνητικές συνέπειες στην ιδιωτικότητα (6 %) και στα θεμελιώδη δικαιώματα (6 %), καθώς 

και την έλλειψη του απαιτούμενου εργατικού δυναμικού υψηλής ειδίκευσης (4 %). 

Σύμφωνα με τους συμφεροντούχους, οι βιομηχανικοί κλάδοι που θα βιώσουν 

βραχυπρόθεσμα την ταχύτερη οικονομική μεγέθυνση (εντός των επόμενων τριών έως πέντε 
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ετών) θα είναι η εφοδιαστική και οι μεταφορές (19 %), η υγειονομική περίθαλψη (14 %), η 

μεταποίηση (13 %), η καταναλωτική ρομποτική (π.χ. οικιακές συσκευές), η εκπαίδευση 

(13 %), και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (10 %). Εντός των εν λόγω κλάδων, οι βασικοί 

τομείς πολιτικής όπου θα χρειαστεί κατεπειγόντως η παρέμβαση της ΕΕ θα είναι τα 

αυτόνομα οχήματα (29 %), τα ρομπότ για ιατρική χρήση (16 %), οι δρόνοι (13 %) και οι 

τεχνολογίες για την επισκευή και βελτιστοποίηση ανθρώπων (13 %). Τέλος, στις πτυχές που 

θα πρέπει να τεθούν επειγόντως επί τάπητος περιλαμβάνονται οι κανόνες περί ευθύνης 

(21 %), η συνδεσιμότητα, η διανοητική ιδιοκτησία και η ροή των δεδομένων (20 %) και η 

δεοντολογία (19 %). 

Λαμβάνοντας υπόψη τις απαντήσεις των μεμονωμένων εισηγητών αλλά και των 

οργανώσεων, η πιο πιεστική ανησυχία είναι κατά πολύ το ζήτημα της ευθύνης (51 % 

ανησυχούν έντονα, 30 % ανησυχούν, ενώ 19 % είτε τηρούν ουδέτερη στάση είτε δεν 

ανησυχούν). Εντούτοις, όταν τους ζητήθηκε να αξιολογήσουν το υφιστάμενο ενωσιακό 

ρυθμιστικό πλαίσιο περί ευθύνης, οι απόψεις τόσο των μεμονωμένων εισηγητών όσο και 

των οργανισμών διίσταντο. Περίπου 38 % απάντησαν ότι δεν χρειάζονται τροποποιήσεις· 

ενώ 18 % είπαν το αντίθετο (ότι δηλαδή το υφιστάμενο πλαίσιο χρειάζεται να τροποποιηθεί 

σε μεγάλο βαθμό)· 21 % θεωρούν ότι χρειάζονται μερικές τροποποιήσεις όσον αφορά τη 

συμβατική, αλλά και την εξωσυμβατική, ευθύνη· και 14 % προτιμούν να προστεθεί ένας μη 

νομοθετικός μηχανισμός στο υφιστάμενο πλαίσιο. 

Πιο συγκεκριμένα, οι συμφεροντούχοι ρωτήθηκαν εάν θα υποστήριζαν τα ακόλουθα μέτρα 

για τη ρύθμιση των ευφυών ρομπότ ή όχι: 

 έναν κοινό ευρωπαϊκό ορισμό για τα ευφυή ρομπότ και ποια στοιχεία θα πρέπει να 

περιλαμβάνει ένας τέτοιος ορισμός· 

 ένα σύστημα καταχώρισης προηγμένων ρομπότ σε επίπεδο ΕΕ και τι μορφή θα 

πρέπει να έχει· 

 ένα ενωσιακό πλαίσιο για την κοινωνικά και δεοντολογικά συνειδητή τεχνολογική 

ανάπτυξη.  

Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν ποιες αρχές θα πρέπει να τηρηθούν σε περίπτωση που 

θεσπιστεί σε επίπεδο ΕΕ ένα κατευθυντήριο δεοντολογικό πλαίσιο ή ένας κώδικας 

δεοντολογίας για μηχανικούς ρομποτικής. Σύμφωνα με τις απαντήσεις που ελήφθησαν, η μη 

βλάβη –το δόγμα «προπαντός, μην προκαλέσεις βλάβη», σύμφωνα με το οποίο τα ρομπότ 

δεν επιτρέπεται να βλάψουν έναν άνθρωπο– είναι η σημαντικότερη αρχή –με δεύτερη τη 

λογοδοσία– καθώς προβλέπει και λαμβάνει υπόψη τον αντίκτυπο της ρομποτικής στην 

κοινωνία, το περιβάλλον και την υγεία, καθώς και στην ασφάλεια, τόσο της παρούσας γενιάς 

όσο και μελλοντικών γενεών. 
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Η πλειονότητα των συμμετεχόντων (περίπου 60 %) αντιτίθενται στη δημιουργία 

συγκεκριμένου νομικού καθεστώτος για τα ρομπότ. Οι συμφεροντούχοι δεν κρίνουν 

απαραίτητη την καθιέρωση υποχρεωτικού συστήματος ασφάλισης κατά ζημιών που 

προκλήθηκαν από αυτόνομα ρομπότ ή υποχρεωτικού ταμείου ασφάλισης και 

αποζημιώσεων. 

Όσον αφορά την ανάγκη για ανάληψη ενωσιακής δράσης ως προς τη συνδεσιμότητα, τα 

δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και τη ροή των δεδομένων, οι αντιδράσεις των 

συμφεροντούχων ποικίλουν. Σύμφωνα με τις οργανώσεις, η ΕΕ θα πρέπει να θέσει κατά 

προτεραιότητα επί τάπητος: την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων, τα διασυνδεδεμένα 

ρομπότ και την ασφάλεια των δικτύων ΤΝ, την προστασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, και την ιδιωτικότητα κατά την επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων, ρομπότ και ΤΝ.  

 
5. Αποτελέσματα της διαβούλευσης και επόμενα βήματα 

Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα βοηθήσουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 

αντιμετωπίσει τα δεοντολογικά, οικονομικά, νομικά και κοινωνικά ζητήματα στον τομέα της 

ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης για μη στρατιωτική χρήση. Επίσης, θα μπορούσαν 

ενδεχομένως να βοηθήσουν το Κοινοβούλιο να προσδιορίσει πιθανά επόμενα βήματα και 

μελλοντικές πολιτικές σε επίπεδο ΕΕ, περιλαμβανομένων, εφόσον αρμόζει, μιας πιθανής 

αναθεώρησης της υφιστάμενης οριζόντιας ή/και τομεακής ενωσιακής νομοθεσίας ή της 

θέσπισης νέας νομοθεσίας.  

Παρακαλώ σημειώστε ότι οι εισηγήσεις που ελήφθησαν δεν συνιστούν την επίσημη θέση 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των υπηρεσιών του. Ως εκ τούτου, δεν προδικάζουν 

οποιαδήποτε μελλοντική απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με ενδεχόμενη 

πρόταση νομοθεσίας στον εν λόγω τομέα ή την ανάληψη άλλης σχετικής δράσης.  

Τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης με συμφεροντούχους θα τροφοδοτήσουν, 

επίσης, την επικείμενη έκθεση των υπηρεσιών κοινοβουλευτικής έρευνας με θέμα το κόστος 

της μη Ευρώπης στον τομέα της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία 

αναμένεται να δημοσιευτεί τον Οκτώβριο του 2018, και θα είναι διαθέσιμη μέσω της 

ιστοσελίδας της δεξαμενής σκέψης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διεύθυνση 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/el/search.html?contributor=eava 
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