
 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ 

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

& ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ 

ΓΝΩΣΗΣ 2020 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Ερμούπολη (Σύρου) 

 
Παρασκευή 17 Ιουλίου - Κυριακή 19 Ιουλίου  

 

 

 

 

 

  

  



ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 2020 
 

 

15ος ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

 

 
 

 

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ 

 

Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του ΕΜΠ 

liee.ntua.gr 

Ομάδα INFOSTRAG 

infostrag.gr 

Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛ/ΛΑΚ 

eellak.ellak.gr 

Επιμελητήριο Κυκλάδων 

https://www.e-kyklades.gr 

Konrad Adenauer Stiftung 

https://www.kas.de/el/web/griechenland 

 

 

Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή Σεμιναρίου: 

Γιάννης Καλογήρου, Θεόδωρος Καρούνος, Άγγελος Τσακανίκας, Παναγιώτης 

Παναγιωτόπουλος, Ευάγγελος Σιώκας, Γεώργιος Σιώκας 

 

 

 

Το Σεμινάριο θα διεξαχθεί στη Συνεδριακή Αίθουσα του Επιμελητηρίου Κυκλάδων  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Στο φετινό σεμινάριο αναπόφευκτα το ενδιαφέρον της διεπιστημονικής ομάδας INFOSTRAG 

στρέφεται στον τρόπο με τον οποίο η τρέχουσα υγειονομική κρίση και οι συνέπειές της 

αναμορφώνουν πτυχές της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα. Οι επιπτώσεις 

της πανδημίας αναμένεται να είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικές για την εθνική οικονομία σε 

διάφορους κλάδους, καθώς η λειτουργία των επιχειρήσεων έχει επηρεαστεί καθοριστικά, με 

σημαντικό αντίκτυπο στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, σε θέσεις απασχόλησης αλλά και στην 

εξωστρέφεια. Από την άλλη πλευρά όμως είναι γεγονός ότι οι παγκόσμιες αλυσίδες αξίας των 

μεγάλων κλαδικών οικοσυστημάτων αναδιατάσσονται. Αναμένεται επομένως μια 

αναπροσαρμογή (και μάλλον επέκταση) των δικτύων διανομής και παραγωγής, ώστε η σχετική 

εφοδιαστική αλυσίδα να έχει μεγαλύτερη ευελιξία. Σε αυτό το πλαίσιο πιθανόν να 

δημιουργούνται ευκαιρίες για το ελληνικό παραγωγικό σύστημα να διεκδικήσει μερίδιο από 

αυτήν την αναδιάταξη της παγκόσμιας παραγωγής. Ταυτόχρονα στο εγχώριο περιβάλλον, 

καταγράφηκε μια σημαντική αντίδραση προσαρμογής των πολιτών, των επιχειρήσεων αλλά και 

του Δημόσιου τομέα σε μια προσπάθεια να συνεχίσουν ή να διατηρήσουν με κάποιο λειτουργικό 

τρόπο μέρος της δραστηριότητας και της παραγωγής τους σε διάφορα επιχειρησιακά επίπεδα. 

Ένας ξαφνικός - ίσως βιαστικός - ψηφιακός μετασχηματισμός φαίνεται να λαμβάνει χώρα καθώς 

παραδοσιακές επιχειρησιακές λειτουργίες και διαδικασίες της οικονομίας αναμορφώνονται 

ταχύτατα και προσαρμόζονται σε ψηφιακό πλέον περιβάλλον.  

 

Στο πλαίσιο αυτό οι ενότητες του φετινού σεμιναρίου – στις οποίες διερευνούμε τις πιθανές 

συμβολές με παρουσιάσεις  - διαμορφώνονται ως εξής: 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι 

Η υγειονομική κρίση του Covid-19 και η ιστορική διάσταση των πανδημιών: Πώς 

προέκυψαν, αντιμετωπίστηκαν αλλά και προσεγγίστηκαν από τα κράτη και τις 

κοινωνίες 

 

 Ιστορική διάσταση: μαθήματα από το παρελθόν  

 Το ζήτημα των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της κρίσης  

 

 

 

 

 

 



ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ 

Η κρίση του Covid-19 και η επίδρασή της στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του 

Κράτους και της Οικονομίας. 

 

 Δημόσια διοίκηση  

 Εκπαίδευση  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ 

Οι επιχειρηματικές ευκαιρίες και τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα που δημιουργούνται 

από την κρίση του Covid-19 μέσω και της αξιοποίησης της έρευνας 

 

 Ομάδες start uppers  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV 

Η κρίση του Covid-19 και το ζήτημα της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας, των 

Παγκόσμιων Αλυσίδων Αξίας (GVCs), της κινητικότητας των ανθρώπων, αγαθών 

και υπηρεσιών. 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ V 

Η ανάγκη διαμόρφωσης μιας νέας βιομηχανικής πολιτικής για την Ελλάδα στο νέο 

περιβάλλον που διαμορφώνεται 

 


