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Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης  για 
τις Επιχειρήσεις και το 

Χρηματοπιστωτικό Σύστημα 



Ποια είναι η κατάσταση σήμερα 

 

Των ελληνικών επιχειρήσεων σχετικά με την ψηφιακή ωριμότητά τους 

   European Commission, Digital Scoreboard 

 

 

Της ευρωπαΙκής αγοράς υπηρεσιών δεδομένων ανά τομέα δραστηριότητας 

   International Data Corporation: European Data Market Report  

 

  

 





Η ετήσια επένδυση σε ψηφιακές λύσεις στην Ευρώπη των 27 & UK, ανά 
τομέα δραστηριότητας, 2016-2017-2018-2020 (σε εκ €; %) 

  
2016 2017 2018 2020 

Κατασκευές 275 297 322 343 

Εκπαίδευση 1,562 1,715 1,884 2,014 

Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες 11,816 13,145 14,521 15,860 

Υγεία 1,846 2,031 2,221 2,389 

Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες 5,865 6,531 7,248 7,979 

Βιομηχανία, Μεταλλεία 12,814 14,012 15,223 16,345 

Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις 8,490 9,117 10,118 11,229 

Δημόσιος Τομέας 3,281 3,643 3,967 4,195 

Χονδρική & Λιανική Πώληση 6,319 6,957 7,608 8,212 

Μεταφορές & Logistics 2,690 2,937 3,226 3,508 

Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 2,466 2,729 2,996 3,249 

Οικιακές εφαρμογές 2,071 2,173 2,258 2,445 

Σύνολο EΕ27 & ΗΒ 59,496 65,286 71,593 77,769 



Η Πρόβλεψη για την αύξηση της σχετικής δαπάνης ανά τομέα 2018-
2025 στην Ευρώπη των 27+UK (σε εκ €) 



Ενδεικτικά πεδία εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης 
για τον Χρηματοπιστωτικό Τομέα 
 
 * Επιχειρηματική ευφυία (Business Intelligence) 
 * Εσωτερική Οργάνωση (Operations)   
 * Παρακολούθηση Διαδικασιών (Process & Compliance) 
 * Προστασία (Fraud detection) 
 * Μοντέλα Πρόβλεψης (Prediction Models) 
 * Παρακολούθηση εταιρικής φήμης (Brand Monitoring) 
   



* Επιχειρηματική ευφυία 
 
 -Λεπτομερές προφίλ επιχειρήσεων & customer onboarding 
 
 -Δίκτυα ιδιοκτησίας & διοίκησης επιχειρήσεων 
 
 -Δείκτες KYC (Know Your Customer) & due diligence 
 
 -Περιλήψεις διακηρύξεων & αξιολόγηση δημοσίων προμηθειών 
 
 -Στατιστική Ανάλυση και προφίλ των επιχειρήσεων 
 
 -Επιχειρηματικοί δείκτες (μέση ηλικία επιχειρήσεων ανά 
 δραστηριότητα, ισοζύγιο ενάρξεων - διαγραφών ανά δραστηριότητα 
 κλπ.) 
 
 



* Εσωτερική Οργάνωση 
 
 -Διαχείριση Γνώσης (knowledge management) 
 
 -Αξιοποίηση πολυτροπικών (multi modal) πηγών επικοινωνίας με 
 επεξεργασία φυσικής γώσσας (natural language processing), εξαγωγή 
 περιλήψεων (text & speech summarization) και επιχειρημάτων 
 (argument mining) 
 
 -Ευφυής Αναζήτηση σε Κείμενα (Q&Α, chatbots) 
 
 -Hλεκτρονική υποστήριξη και εκπαίδευση στελεχών (e-support και  
 e-learning)  
  



 
* Παρακολούθηση Διαδικασιών  
  
 -Ακολουθία ενεργειών (Process monitoring) 
 
 -Διασφάλιση Συμμόρφωσης (Compliance check) 
 
 -Νομοθεσία / Νομολογία (επικαιροποίηση, συμπληρωματικές  ενέργειες) 
  



* Προστασία (Fraud detection) 
  
 -Ανάλυση μεγάλων δεδομένων με μεθόδους μηχανικής μάθησης 
  
 -Επεξήγηση αποτελεσμάτων (white boxing) με πίνακες βαθμολόγησης 
 (scorecards), οπτικοποίηση και κείμενο 
  
 
  



* Μοντέλα Πρόβλεψης  
  
 -Πρόβλεψη (forecasting) & εκτίμηση κινδύνου (risk assessment) 
 βάσει δεδομένων πραγματικού χρόνου (real-time) 
 
 -Συστηματική εκτίμηση κινδύνου με ανάλυση δεδομένων 
 πραγματικού χρόνου διασυνδεδεμένων δραστηριοτήτων, πρώτων 
 υλών, αποθεμάτων, ισοτιμιών και αγορών με μεθόδους μηχανικής 
 μάθησης (machine learning) 
 
 -Επικαιροποίηση σε πραγματικό χρόνο ιστορικών, εποχικών ή άλλων 
 προτύπων τάσεων (patterns) με μεθόδους μηχανικής μάθησης 
 
  



 
* Παρακολούθηση εταιρικής φήμης  
   
 -Brand Monitoring μέσω ανάλυσης αναφορών στα ηλεκτρονικά μέσα 
 ενημέρωσης και τα κοινωνικά δίκτυα σε πραγματικό χρόνο και σε 
 συνδυασμό με κρίσιμα γεγονότα ή συμβάντα με δυνατότητα επιλογής 
 του κοινού αναφοράς 
 
 -Ανάλυση συναισθημάτων (sentiment analysis) από πολυτροπικές 
 πηγές (multi modal)  
  
  



Το ahedd είναι ένα one stop shop  

 

Προϊόντων και 
Υπηρεσιών 

Πληροφορικής 
υψηλής τεχνολογίας 

για κάθε 
επιχειρηματικό τομέα 

Καινοτόμων 
εφαρμογών και 

εργαλείων 
Τεχνητής 

Νοημοσύνης 
 

Tailor-made 
Ανάπτυξη 

Λογισμικού 

 
Συμβουλευτική και 

Εκπαίδευση 
Επιχειρήσεων και 

Οργανισμών 
 



…που αξιοποιεί συνέργειες εξειδίκευσης και 
γνώσης  

με δικτύωση στην Ελλάδα 

 

Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος 

Τεχνολογικό Πάρκο Λεύκιππος  
ΣΕΚΕΕ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδας) 
Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας Smart Attica 

 

και την Ευρώπη 

 

BDVA / DAIRO (Big Data Value Association Gold Label / Data, AI, Robotics) 

EUH4D (European Hubs for Data) 

Digital SME Alliance 

EuroCC (HPC Competence Center) 

 



…με στόχο 

 

Να συμβουλεύει, εκπαιδεύει και τροφοδοτεί τις ελληνικές επιχειρήσεις με λύσεις που 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους 

 

για μια λειτουργία βασισμένη σε δεδομένα (data-driven) 

 

με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), μεθόδων διαχείρισης Μεγάλων Δεδομένων (Big 

Data Management) και του Διαδίκτυου των Πραγμάτων (IoT) 



periklisterlixidis@ahedd.demokritos.gr 
 

https://ahedd.demokritos.gr/ 

Thank you ! 
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