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Παρουσίαση της στρατηγικής της Ισπανίας για την τεχνητή νοημοσύνη 

Ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης, κ. Pedro Sánchez, ήταν παρών στην ειδική παρουσίαση που 

πραγματοποιήθηκε στη Γρανάδα στις 4 Μαρτίου τ.έ., με αντικείμενο τη στρατηγική της χώρας 

I+D+I (εθνικό σχέδιο για την Έρευνα + Ανάπτυξη + Καινοτομία) για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Κατά 

την ομιλία του, τόνισε ότι ο τομέας των τεχνολογιών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη 

αποτελεί ήδη έναν από τους κύριους παράγοντες ανάπτυξης μίας χώρας. Επομένως, η Ισπανία 

και, γενικότερα, η Ευρώπη πρέπει να καταβάλουν κοινή προσπάθεια για την προώθηση αυτής 

της σημαντικής γραμμής κοινωνικής και οικονομικής προόδου. 

Ο Ισπανός πρωθυπουργός εξήγησε ότι το σχέδιο που παρουσιάστηκε είναι το πρώτο βήμα για 

την ανάπτυξη της Εθνικής Στρατηγικής Τεχνητής Νοημοσύνης, για την οποία θα συνεργαστούν 

ένδεκα υπουργεία ενώ υπολογίζεται να είναι έτοιμη έως το 2019,  

Ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης υπογράμμισε τη σημασία της επιστήμης, της καινοτομίας και των 

πανεπιστημίων για το παρόν και το μέλλον της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε τη δημιουργία, 

σε επόμενο στάδιο, ενός ειδικού Υπουργείου για αυτούς τους τομείς, την υιοθέτηση ενός 

διατάγματος για να διευκολυνθεί η λειτουργία των επιστημονικών φορέων και η πρόσληψη των 

ερευνητών, καθώς και για την ενίσχυση των ίσων ευκαιριών. Επιπρόσθετα, θεώρησε σημαντική 

την έγκριση καταστατικού για το προσωπικό έρευνας στον τομέα της κατάρτισης και τη 

σταθεροποίηση 1.500 προσωρινών θέσεων εργασίας σε δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς, 

αριθμός ο οποίος αντιπροσωπεύει το 10% των εργαζομένων. 

Από την πλευρά του, ο Ισπανός Υπουργός Επιστημών, Καινοτομίας και Πανεπιστημίων, κ. Pedro 

Duque, εξήγησε ότι η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται τόσο γρήγορα που έχει ήδη αρχίσει να 

αλλάζει τη ζωή μας. Είναι ένας από τους κλάδους που πλέον επηρεάζει τη μετάβαση σε μία νέα 

κοινωνία και η κυβέρνηση έχει στρατηγικό ενδιαφέρον να συμμετάσχουν δημόσιοι και ιδιωτικοί 

φορείς για την προώθησή της στην Ισπανία. 

Ακόμη, ο υπουργός επανεξέτασε τις προτεραιότητες που περιλαμβάνονται στη στρατηγική, 

συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας μίας οργανωτικής δομής που επιτρέπει την ανάπτυξη 

ενός συστήματος τεχνητής νοημοσύνης, βελτιώνοντας τις δράσεις που διευκολύνουν τη μεταφορά 

γνώσεων και αναπτύσσοντας ένα σύστημα που προωθεί την διατομεακή κατάρτιση. 

Στην παρουσίαση της στρατηγικής, συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος της Γρανάδας, κ. 

Francisco Cuenca, ο διευθυντής του ισπανικού Ινστιτούτου Τεχνητής Νοημοσύνης, κ. Ramón 

López de Mántaras, καθώς και σημαντικοί εκπρόσωποι του ακαδημαϊκού κόσμου και της 

εταιρείας αυτοματισμού BIGML 
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