
 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ  
 

 

Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Α Κ Ο  Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο  

Η Τεχνητή Νοημοσύνη υπό το Πρίσμα της Ευρωπαϊκής Πρότασης Κανονισμού για την Τεχνητή 
Νοημοσύνη 

 

 

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε προγραμματιστές, 
ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας, επιχειρηματίες 
στον χώρο της πληροφορικής, νομικούς, δικηγόρους 
και ασκούμενους δικηγόρους με ενδιαφέρον για την 
οικεία θεματική. 

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να διασαφηνίσει το 
προτεινόμενο νομοθετικό πλαίσιο ρύθμισης της 
τεχνητής νοημοσύνης στην Ε.Ε. και να θέσει καίρια 
ερωτήματα αναφορικά με ζητήματα προκατάληψης 
και επεξηγησιμότητας των συστημάτων τεχνητής 
νοημοσύνης, καθώς και ζητήματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

1. Ιστορική Αναδρομή: Από τον Alan Turing έως την 
Λευκή Βίβλο για την τεχνητή νοημοσύνη 
 

2. Επισκόπηση της πρότασης Κανονισμού για την 
τεχνητή νοημοσύνη στην Ε.Ε.: ορισμός της τεχνητής 
νοημοσύνης, η προσέγγιση βάσει κινδύνου, το πεδίο 
εφαρμογής και οι απαγορευμένες πρακτικές  

 
3. Η νομική αντιμετώπιση των συστημάτων υψηλού 

και χαμηλού κινδύνου 

 
4. Προκατάληψη στην τεχνητή νοημοσύνη και 

προστασία των θεμελιωδών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων 

 
5. Το πρόβλημα του μαύρου κουτιού και η ανάγκη της 

επεξηγησιμότητας των συστημάτων τεχνητής 
νοημοσύνης   

 

6. Η τεχνητή νοημοσύνη ως δημιουργός και 
δικαιούχος δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας   

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:  Ηλιάνα Κωστή 

Η Ηλιάνα Κωστή είναι Δικηγόρος Αθηνών με 
αντικείμενα ενασχόλησης την προστασία διανοητικής 
ιδιοκτησίας και της ιδιωτικότητας και το Δίκαιο 
τεχνολογίας.  

Είναι αναπληρωματικό μέλος του ΔΣ της Ελληνικής 
Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και υποψήφια 

διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα προσωπικά 
δεδομένα και την τεχνητή νοημοσύνη.  

Έχει συμμετάσχει σε νομικά πονήματα αναλύοντας την 
προκατάληψη στην τεχνητή νοημοσύνη, τα 
βιομηχανικά δικαιώματα και την τεχνητή νοημοσύνη, 
καθώς και την ψηφιοποιημένη ευρεσιτεχνία υπό το 
πρίσμα της τεχνητής νοημοσύνης και των νέων 
τεχνολογιών. Η βασική έρευνα της επικεντρώνεται στη 
διαφάνεια και την επεξηγησιμότητα των αλγορίθμων 
των ψηφιακών κοινωνικών δικτύων. 

Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Τεχνητής 
Νοημοσύνης (ΕΕΤΝ) και των Επιτροπών «IT Law» και 
«Future of the legal profession and legal services» του 
CCBE. 

Ημερομηνία διεξαγωγής: 11/01/2022 
Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 16:00-21:00 
Αξία συμμετοχής:  
Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 75 € 
Για νομικά πρόσωπα: 100 €  
(Για πληροφορίες σχετικά με την εκπτωτική πολιτική 
του Ιδρύματος επισκεφτείτε την σελίδα: 
https://www.cecl.gr/katigoria-
seminaria/2008/05/08/seminars_discount_policy/ ) 
 
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του 
αντιτίμου: 7/01/2022 

 
 

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής 
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 30/12/21, θα 

λάβουν 
15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής. 

 

 
Επιπλέον οι συμμετέχοντες θα λάβουν ηλεκτρονικά την 
παρουσίαση και δημοσιεύσεις σχετικές με τις θεματικές του 
σεμιναρίου. 
 
Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας 
Zoom 
 Απαραίτητος εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να 
διαθέτει ηχεία ή ακουστικά 
Προαιρετικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ 

Ακαδημίας 43, 106 72, Αθήνα 
Τηλ.: 210-3623089, 3623029, Fax: 210-3390522 

E-mail: seminars@cecl.gr  Website: www.cecl.gr 
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