
 

Δελτίο τύπου 
 

Αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης  
για προστασία του περιβάλλοντος 

 
Σημαντικές ευκαιρίες για καινοτομία και επενδύσεις καταγράφει νέα μελέτη  

της PwC και του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ 
 

 Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίον η κοινωνία 
αντιμετωπίζει την κλιματική αλλαγή  
 

 Βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι κίνδυνοι από τη μη υπεύθυνη και χωρίς 
καθοδήγηση εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης  

 
Νέα μελέτη της PwC και του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ εξετάζει πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη 
(ΤΝ) μπορεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίον η κοινωνία αντιμετωπίζει την κλιματική 
αλλαγή, παρέχει επάρκεια όσον αφορά τη σίτιση και το νερό αλλά και ασφάλεια των υδάτινων πόρων, 
μειώνει τον κίνδυνο καταστροφών, προστατεύει τη βιοποικιλότητα και στηρίζει την ανθρώπινη 
ευημερία. 
 
Η μελέτη με τίτλο «Harnessing Artificial Intelligence for the Earth», εξετάζει πώς μπορεί να 
αξιοποιηθεί η ΤΝ με στόχο την αντιμετώπιση των μεγαλύτερων περιβαλλοντικών προκλήσεων του 
πλανήτη. Αποτελεί μέρος μιας σειράς εκθέσεων του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στα πλαίσια 
της πρωτοβουλίας του με τίτλο «Fourth Industrial Revolution for the Earth», που έχει ως στόχο την 
επιτάχυνση της ανάπτυξης και της χρήσης των αναδυόμενων τεχνολογιών για την αντιμετώπιση των 
περιβαλλοντικών προκλήσεων.  
 
Η έκθεση εστιάζει στη χρήση της ΤΝ στα πλαίσια έξι κρίσιμων παγκόσμιων προκλήσεων: κλιματική 
αλλαγή, βιοποικιλότητα και διατήρηση, υγιείς ωκεανοί, ασφάλεια των υδάτινων πόρων, καθαρός 
αέρας, προσαρμοστικότητα στα καιρικά φαινόμενα και στις καταστροφές. Εξετάζει και προσδιορίζει, 
εντός των έξι προτεραιοτήτων, περισσότερες από 80 αναδυόμενες εφαρμογές της ΤΝ για τις 
προκλήσεις της Γης, μεταξύ άλλων στους ακόλουθους τομείς: 
 

 Κλιματική αλλαγή: έξυπνη γεωργία, διατροφή και συστήματα τροφίμων, 
βελτιστοποιημένα ενεργειακά δίκτυα, αυτόνομα και συνδεδεμένα ηλεκτρικά οχήματα, 
μοντελοποίηση κλιματικών και καιρικών συνθηκών 

 Βιοποικιλότητα και διατήρηση: έλεγχος ρύπανσης, ταυτοποίηση φυτικών ειδών, 
παρακολούθηση ακριβείας των οικοσυστημάτων, παρακολούθηση παράνομου εμπορίου 
και ανταπόκριση 

 Υγιείς ωκεανοί: ψάρια ρομπότ για την καταπολέμηση της ρύπανσης, παρακολούθηση 
της θερμοκρασίας και του PH των ωκεανών σε πραγματικό χρόνο, χαρτογράφηση των 
κοραλλιογενών υφάλων, παρακολούθηση της παράνομης αλιείας και ανταπόκριση 

 Ασφάλεια υδάτινων πόρων: προσομοιώσεις για σχεδιασμό ξηρασίας, μη επανδρωμένα 
οχήματα και ΤΝ για παρακολούθηση της ποιότητας των ποταμών σε πραγματικό χρόνο, 
προβλέψεις υδατορευμάτων, αποκεντρωμένα υδατικά δίκτυα  

 Καθαρός αέρας: προβλέψεις ρύπανσης για τη διαχείριση των μεταφορών και την 
έγκαιρη προειδοποίηση, την ανίχνευση πηγών ατμοσφαιρικών ρύπων, το φιλτράρισμα 
ατμοσφαιρικών ρύπων 

 Προσαρμοστικότητα στα καιρικά φαινόμενα και τις καταστροφές: βελτιωμένα 
συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης με στόχο την προσαρμοστικότητα στα καιρικά 
φαινόμενα και στις καταστροφές, αυτοματοποιημένος μετριασμός του κινδύνου 
πλημμύρας, αναλύσεις κινδύνου σε πραγματικό χρόνο για τις ομάδες άμεσης παρέμβασης. 

 
Η έκθεση προειδοποιεί πως παρά το ότι η ΤΝ παρέχει μοναδικές ευκαιρίες για την αντιμετώπιση των 
περιβαλλοντικών προκλήσεων του πλανήτη, χωρίς καθοδήγηση ενδέχεται να επιταχύνει την 
επιδείνωση του περιβάλλοντος. Εξετάζει τους κινδύνους που αφορούν, μεταξύ άλλων, θέματα 
απόδοσης, ασφάλειας, ελέγχου, δεοντολογίας και τον κοινωνικο-οικονομικό αντίκτυπο και συστήνει 
ότι για να επιτύχουμε τη συνετή ανάπτυξη και χειρισμό της ΤΝ, οι ηγέτες των κυβερνήσεων και των 
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διαφόρων κλάδων θα πρέπει να διασφαλίσουν την ενσωμάτωση ζητημάτων βιωσιμότητας στις 
κρίσιμες πτυχές της ασφάλειας, της αιτιολόγησης, της διαφάνειας και της διακυβέρνησης της ΤΝ. 
 
 

###ΤΕΛΟΣ### 
 

Σημειώσεις: 
 

1. The “Fourth Industrial Revolution for the Earth” series is designed to illustrate the 
potential of Fourth Industrial Revolution innovations and their application to the world’s 
most pressing environmental challenges. It offers insights into the emerging opportunities 
and risks, and highlights the roles various actors could play to ensure these technologies 
are harnessed and scaled effectively. The World Economic Forum is supported by 
Stanford University Woods Institute for the Environment and PwC. They are advised by 
members of the Global Future Council on the Future of Environment and Natural 
Resource Security. The programme is driven out of the World Economic Forum Centre for 
the Fourth Industrial Revolution in San Francisco.  

2. Research by PwC released in 2017 – Sizing the Prize - showed that AI’s potential 
contribution to the global economy by 2030 would be $15.7trn. https://www.pwc.com/ai 

3. CEOs’ concern about the threat of climate change and environmental damage to growth 
prospects has now doubled to 31% of CEOs (2017: 15%), in this year’s PwC CEO Survey. 
More information at www.pwc.com/davos. 

 
 
About PwC 
At PwC, our purpose is to build trust in society and solve important problems.  We’re a network of 
firms in 158 countries with more than 236,000 people who are committed to delivering quality in 
assurance, advisory and tax services. Find out more and tell us what matters to you by visiting us at 
www.pwc.com. 
 
PwC refers to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate 
legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details.  
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Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Κωνσταντίνα Λογοθέτη (+357-
22555108) email:  konstantina.logotheti@cy.pwc.com και την κ. Μύρια Πίττα (+357-22555103) 
email:  myria.pitta@cy.pwc.com, Μάρκετινγκ & Επικοινωνίες, PwC Κύπρου.    

 
 

Follow us: 
   

 

https://www.pwc.com/ai
mailto:konstantina.logotheti@cy.pwc.com
mailto:myria.pitta@cy.pwc.com
http://www.facebook.com/#!/PwC.Cyprus
https://twitter.com/PwC_Cy_Press
http://www.linkedin.com/company/2493855?goback=.nmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=nmp_rc_company

