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Η προαγωγή της ασφάλειας και της 
υγείας στον χώρο εργασίας:

επιτυγχάνει την πρόληψη 
εργατικών ατυχηµάτων και 
επαγγελµατικών ασθενειών
βελτιώνει τις συνθήκες 
εργασίας
αποτελεί βασική παράµετρο
για την ποιότητα της 
εργασίας Ο φορέας των κοινωνικών εταίρων

ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ 
για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

ΥΑΕ

έρευνα

υποστήριξη

εκπαίδευση

πληροφόρηση



«η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) αναφέρεται σε συστήματα που 
χαρακτηρίζονται από ευφυή συμπεριφορά, αναλύοντας το 
περιβάλλον τους και ενεργώντας – με κάποιο βαθμό 
αυτονομίας – για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων»

• Έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

η ικανότητα ενός ψηφιακού υπολογιστή ή ρομπότ που 
ελέγχεται από υπολογιστή να εκτελεί καθήκοντα που συνήθως 
συνδέονται με ευφυή όντα

• Encyclopedia Britannica

Τεχνητή Νοημοσύνη (TN) .... Τι είναι;



αποτελεί κλάδο που θα επηρεάσει την ανθρωπότητα τις 
επόμενες δεκαετίες, αλλά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι...

Συμφωνα με μελέτες θα υπάρξουν στο μέλλον:
Εφαρμογές που θα διαπιστώνουν τις επιθυμίες μας και θα φροντίζουν να 
ικανοποιούνται...

Θα υπάρχουν συσκευές και εφαρμογές που θα μας απαλλάσουν από 
άχρηστες πληροφορίες και εργασίες...

Θα υπάρχουν συστήματα που θα μπορούν να επιλέξουν μόνα τους το 
προσωπικό που θα προσληφθεί σε μια επιχείρηση...

Θα υπάρχουν συσκευές που θα σου απαντάνε σε όποια ερώτηση θες, θα σε 
παρηγορούν, θα είναι φίλοι σου!



...θα λέγαμε 10 χρόνια πριν. Ενδεικτικά:



Η ΤΝ πλέον αρχιζει και εφαρμόζεται και στην προσωπική 
ζωή...

«Tinder CEO and founder Sean Rad made a speech on the future 
of the popular dating app, specifically the fact that it could very 
well involve AI in the next five years. Tinder’s users could 
potentially be able to ask Siri to assist them in finding dates and 
help to find potential matches in areas nearby to users.»



Το βασικό χαρακτηριστικό των συστημάτων ΤΝ είναι ότι 
μπορούν να διδαχθούν και να αυτο-εξελιχθούν.

Βασιζόμενα στην συλλογή και επεξεργασία δεδομένων που 
προκύπτουν κατά την λειτουργία τους μπορούν να 

μάθουν
προσαρμοστούν
εξελιχθούν



ΤΝ στην εργασία



Συνεργατικά ρομπότ (cobots) 
διαθέτουν ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό αισθητήρων, μπορούν να 
συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο με ανθρώπους, να συνεργάζονται με 
αυτούς, να ενσωματώσουν τεχνικές μάθησης και να προσαρμοζονται 
σε αλλαγές περιβάλλοντος

Πως εμπλέκεται η ΤΝ στην εργασία;

μεγαλύτερη ταχύτητα, 
εργασίες ακριβείας, 
τυποποιημένες εργασίες,
χρήση σε εταιρείες 
ηλεκτρονικού  εμπορίου για 
συλλογή και συσκευασία 
προϊόντων 

Πιθανή επίπτωση: 

Μείωση προσωπικού



Αυτόνομα οχήματα
Μπορούν να προσεγγγίσουν επικίνδυνους χώρους 
για επιθεώρηση χωρίς κίνδυνο εργαζόμενου (πχ 
εργασία σε ύψος, περιορισμένοι χώροι, έκθεση σε 
επικίνδυνες ουσίες). 
Πραγματοποίηση βασικών εργασιών συντήρησης. 
Μεταφορά υλικών και εργαλείων.

Έρευνα και διάσωση



Διανομή προϊόντων
Ταχύτητα
Ακρίβεια
Οικονομία

Αγροτικές εργασίες
αποφυγή έκθεσης σε επικίνδυνες 
ουσίες 
ταχύτητα
ακρίβεια εφαρμογής



Ιατρικές εφαρμογές
Διάγνωση
Χειρουργική

Διαχείρηση μεγάλου όγκου 
δεδομένων «μεγάλη εμπειρία»

Ακρίβεια σε κινήσεις 

Χρήση δεδομένων και από άλλες 
συσκευές.



Λογισμικό επιλογής προσωπικού

Αναλύει δεδομένα των υποψηφίων
Εντοπίζει αυτούς που ταιριάζουν με την θέση εργασίας με βάση 
«αντικειμενικά» κριτήρια.
Εντοπίζει ποιοι μπορούν να 
προσαρμοστούν στην  φιλοσοφία 
λειτουργίας της εταιρείας.
Συνήθως δημιουργείται ένα short-
list από όπου γίνεται η τελική 
επιλογή.



Παρακολούθηση εργασιακών συνθηκών και προσωπικού.

Βέλτιστη χρήση ανθρώπινου δυναμικού με βάση τα προσόντα και τις 
δεξιότητες.
Σύνταξη συμβάσεων εργασίας και παροχών (ιατροφαρμακευτική 
κάλυψη κλπ)
Εντοπισμός προβλημάτων προσωπικού όπως κόπωση, άγχος.
Εκτίμηση αποδοτικότητας εργαζομένων.

Θεωρητικός στόχος:
βελτίωση των συνθηκών εργασία.
καλύτερη αξιοποίηση των δεξιοτήτων του προσωπικού
στοχευμένες δράσεις



Όπως σε κάθε τεχνολογική μετάβαση, υπάρχουν θετικές και 
αρνητικές συνέπειες.
Στα θετικά συγκαταλέγεται σίγουρα η μειωμένη παρουσία 

προσωπικού σε επικίνδυνες εργασίες όπως:
Εργασίες σε μεγάλο ύψος
Εργασίες σε περιορισμένους χώρους
Έρευνα και διάσωση (πχ ανευρεση επιζώντων σε σεισμούς)
Εργασίες σε χώρους με κινουμενα στοιχεία μεγάλης αδράνειας 
(γερανογέφυρες, ρομποτικοί βραχίονες κλπ)

Μεγαλύτερη ακρίβεια και τυποποίηση σε πολλές εργασίες.

Επιπτώσεις ΤΝ στην ΑΥΕ



Ταχύτητα εργασιών.

Προσαρμογή της παραγωγής και της εργασίας σε 
μεταβαλλόμενες συνθήκες περιβάλλοντος ή έκτακτες 
καταστάσεις ( πχ άμεση διακοπή τροφοδοσίας μέσω IoT κλπ)

Μείωση χειρονακτικών εργασιών.

Έντοπισμός κινδύνων στον εργασιακό χώρο και ανάληψη 
πρωτοβουλιών 

Ειδοποίηση υπευθύνου
Αυτόματη εξάλειψη κινδύνου
Προειδοποίηση εργαζομένων
Διακοπή παραγωγής



Παραδείγματα:
Εντοπισμός πλησιέστερου εξοπλισμού προς χρήση (πχ καροτσάκι σε 
νοσοκομείο).
Διαπίστωση παραβίασης οδηγιών (εργαζόμενοι, ασθενείς σε 
νοσοκομεία κλπ)
Εντοπισμός εξοπλισμού εκτός θέσης (πχ τροχός εγκαταλελειμμένος 
στον χώρο εργασίας).
Εντοπισμός εργαζόμενου σε κίνδυνο (πχ λιποθυμία)
Αλλες επικίνδυνες καταστάσεις (υγρά σε δάπεδο, εξέχοντα αιχμηρά 

αντικείμενα κλπ)
Προσδιορισμός δυσλειτουργίας εξοπλισμού μέσω αισθητήρων (ήχος, 
διαρροές, δονήσεις κλπ)
.... 



Ζητήματα εργασιακών 
δικαιωμάτων όπως:

Προσωπικά δεδομένα (ο όγκος 
πληροφορίας που απαιτείται 
περιέχει στοιχεία που εμπίπτουν 
στην προσωπική σφαίρα).
Απώλεια θέσεων εργασίας.
Πρόσληψη/Απόλυση εργαζόμενου 
με βάση τον ιατρικό φάκελο.

Αρνητικές επιπτώσεις της ΤΝ στην ΑΥΕ



Αυξημένη πίεση λόγω της συνεχούς παρακολούθησης των 
εργαζομένων.

Αίσθηση ανασφάλειας λόγω της αντικατάστασης ακόμα και 
θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης.

Ανάγκη για συνεχή επιμόρφωση, ακόμα και σε αντικείμενα 
εντελώς νέα που ίσως δεν ανταποκρίνονται στο υπόβαθρο του 
εργαζόμενου (προσαρμογή).



Τα συστήματα ΤΝ μπορούν να αποτελέσουν 
θύματα κυβερνοεπιθέσεων. 

Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις συγκεντρωτικών 
συστημάτων, πιθανή δυσλειτουργία μπορεί να 
προκαλέσει χαοτικές καταστάσεις.

Η πιθανότητα ύπαρξης (βεβαιότητα;) 
σφαλμάτων στον αλγόριθμο μπορεί να 
προκαλέσει επίσης σημαντικά προβλήματα.

Αδυναμίες συστημάτων ΤΝ



Η ανάθεση λήψης αποφάσεων σε μηχανές, εγείρει ερωτήματα 
όπως:

Μπορεί μια μηχανή να φέρει ευθύνη; Μπορεί μια μηχανή να 
δικαστεί;

Έξακολουθεί να υπάρχει το δικαίωμα του ανθρώπου στην 
επιλογή;

Ηθικά ζητήματα ΤΝ



ή



«ο φορέας των κοινωνικών εταίρων για θέματα 
υγείας και ασφάλειας στην εργασία, με παρουσία 
και εμπειρία στην έρευνα, την πληροφόρηση, την 
ενημέρωση, τη συμβουλευτική υποστήριξη και 
την εκπαίδευση επιχειρήσεων και όμένων»

Ακολουθήστε µας

www.elinyae.gr


